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De zevende aflevering van ACORN NIEUWS, En alweer dikker dan 
de vorige. Intussen zijn er weer zo'n 100 leden bijgekomen; 
we stormen op naar de 400 ! 

Dat is aìlemaal wel leuk, maar U weet de consequenties van 

deze groei. Enerzijde loopt ona het werk uit de hand, ander= 
zijds beginnen we wrevel te bespeuren 'in hek veld! ia vere 
band met. verminderende gervice, U weet ook het recept; 
regionaliseren, Gelukkig komen de regio's goed 
van de grond, 

Met deze zevende aflevering zouden wij, de initiatiefnemers, 
Kardon Gruijters en Gerard Borghaerts, een grens willen 
trekken, Wat wij beloofd hebben te doen, n.l, tegen minimale 

kosten een ACORN COMPUTERCLUB op te richten hebben wij gedaan, 
Dank zij de royale medewerking is over onze computer een 
vracht aan gegevens boven water gekomen en voor minder dan de 
kostprijs verspreid, 
GRAAG GEDAAN, maar voor ons is de zaak nu eigenlijk af, 

We stellen ons voor de laatste Zaterdag van Oktober alle 
regienale opperhocfden voor een vergadering bidven te roepen 
ter bespreking van het verdere beleid. En voor het samenstellen 
van een voordracht voor een gekozen bestuur t.b.v. de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING op de laatste Zaterdag van November, 

Met deze ACORN NIEUWS ia praktisch alles 'de deur uit gewerkt* 
wat persklaar was, of met de beschikbare mankracht peraklaar 
gemaakt kon worden, De rest zullen we terugsturen naar de 
REGIO'S, Graag het verzoek om verdere copy persklaar In te 
sturen, resp. eerst binnen de regio te laten bekijken, uittypen 
en/of duidelijk uitprinten, Gedeeld werk maakt ook hier licht werkt 
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De CMOS Geheugenkaart, Een kleine: 200 verstuurd; naar schatting 
een 140 reeds. Jin functie', „Verder eigenlijk weinig te melden. 

de P EEK a computer. In de ‘handel (Telec) is een ACORNSOFT 
bandje met dezs merkwaardige naam. Het gaat hier om een simu - 
latie programma. Het program simuleert een vereenvoudigde 
versie van een 6292 en de werking daarvan bij gebruik van de nor= 
male machinecode's. Een beter hulpmiddel om in assembler te leren 
programmeren is mijns inziens nauwelijks denkbaar, Reden om aan 
Paul Moeys te vregen het bijbehorend Manual te vertalen, wat hij 
voortreffelijk gedaan heeft, Reden ook, om deze vertsling geheel 
in Acorn Nisuws op te nemeh. Wat zou U ervan denken hiermede 
regionaal een cursusje te organiseren op Uw bijeenkomsten 2 

Voor de ATOM is nu ook de taal FORTH beschikbaar, Een versie, 
vrij van auteursrecht, gaat binnenkort naar het bandjesarchief. 
Gerard Akkermans nam op= zich ok een inleiding te schrijven in het 
gebruik van deze zeer interessante Computertaal. Zo te zien weet 
Gerard wear hij het over heeft,en dit ook in begrijpelijk Nederlands 
duidelijk te maken, Bij deze de eerste aflevering. 

JCTTING schrijft Wim Schreuder, ‚en bedoelt, tekenen met de lol-stok. 

3inrienkort, worden progranha's. in de Club niet meer, per cassette 
verstuurd „maar door de Lucht? ‚Ben Haasen stuurde de gegevens, 

En ‘per TELEFOON! Een serieële uitgang voor dit doel (en andere) 
vit de doeken gedaan door Albert Verhey, Zeer duidelijk en zeer 
volledig } Werd door veel leden al op gewacht, Vandaar dat deze 
bijdrage niet naar het Archief gast maar geheel in Acorn Nieuws, 

Meerdere ieden tekenen met de knuppels oak André de Bruin, En 
van het scherm hup naar cassette. 

Wie muziek vit een electrisch orgel mooi vindt en tranen. huil 
‚bij het WILHELMJE uit een computer,wordt aangeraden het foefje 
te leren op deze bladzijde, Hopelijk vond U het leuk, schrijft luime 

Nag een pasar programms's van‘ Gerard Akkermans. 

We leven in de tijd van Vrouw HOLLE volgens Toon Hermans. Vour 
enkele leden is zelfs de Acorn Atom nog niet snel genceg. Arno 
Millenaar cover 'hoe het sneller kan’, Cp een verantwoorde wijze! 

Een BUBBLE sorteerder van Hans Marks. 

Vele Iscen hebben nu bovenin hun CMOS-Geheugenkaart de zeer 
compäcte Ü Ik 1) Monitor’ zitten vän Roel Heüvel alseen onmis- 
bear stuk gereedschap. Het ding kan erg veel, Bij deze deel 1 
van een toelichting op het gebruik van dit gereedschap. 

Jos Horsmeier maakte meteen maar een hele Toolbox en zond deze 
toe voor vrij (van auteursrecht) gebruik in de Club, Ter onder- 
scheiding van die van Program Power noemen we dit de Jbsbox. 
Beschikbaar voer de Eprom-Programmeerdiensten in de Regio's, 
Rij deze de handleiding, keurig getypt door Merito Crnst. 

Hie Ze ai leveri sTsusS Machinetaal van Leendert Bijnagte, 

en. Coördineren Áák, Voerzierbaar is, dat 
soltedige ontuiie , 
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gebakken zijn, De kern ven ce zaak is dat: A, beer BENEUGERTLIGTES 

van de Atom toegankelijk wordt gemaakt (OXXX en EXXX): B. Nieuwe 
statements logisch kunnen worden ondergebrachtsGToclboxen e.d, 
uit de handel ongewijzigd bmmwikbaar blijven: D. Demev, CMOS IC's 

de Jumpens simpel zijn te onderzoeken en aan te passtn aan ieders 

behoefte en E‚ Ieder zijn eigen toolboxen kan uitproberen, samen= 

stellen, wijzigen en al dan niet in Eprom zetten. 
Kortom: Volledig Baas In Eigen Huis, 
U hoeft het aliemeal niet meteen te beorijpen. U hoeft de kaart 

ook niet meteen te bestellen. Ken ook nog niet, Rij wordt eerst in 
kleins kring beproefd, Als U maar vast weet, dat hij eraan komt. 

Uit Prectical Computing Juná '62 een FPRDMCrogrammer voor de 
Atome Simpeier en goedkoper dan de ZERC-Frogrammer, Dit tijde 
schrift heeft overigens vaak goede artikelen m.b.t, de Acornitom. 

HansSchoon over a. de dynamische RAMkaart van Electuur,. (Voor wie 

het nog niet weet: Een dynamische RAM is een erg gosdkoop geheugsn- 

IC dat echter zó snel ‘vergeet! dat vele malen per seconde dit 

geheugen epgefrist most worden. Hiertoe dient sen extra trefresh- 

ment! schakeling; deze schakeling geeft vaak geduvel en slurpt 

stroom. Voor wie een massa geheugen nodig heeft kan het een op= 

lossing zijn, De vroeger populaire dynamische geheugens worden 

geleidelijk echter achterhaald door de goedkoper wordende statische 

RAM's. Ean 2114 kost hier en daar nog maar f 3.= } 

Afstandsberekening tussen OTHelocators, Ook van Hans Schoon, 

LISP,Tuwade deel ven esn inleiding over deze taal duar Jos. 

MANUAL. Tweede deel van de Nederiendse bewerking door Evert Sanders, 

Voor geiïnteressaerden: Zie ook cnder LOSSE BERICHTEN Blz. 

Hard op weg naar het samenstellen van "jeder Zijn Eigen Toolbox" 

zijn wij geinteresseerd in klaine, hanteerbare SYSTEEMPROGRAMMA's,. 

op deze bladetide 4 gacheme zakun, Zie ook onder LOSSE BERICHTEN, 

Uit de RE GC IO's t Ce Reaionale Cltbs komen van de grond, Tot- 

nutoe bericht van een stuk of acht, Zie nok onder losse BERICHTEN. 

Op weg naar de KWOOP-CEL VOEDING. Een volle AcornAcom op C,7 Amp 

ACORI=I!SER,. Het véórblag van het eerste nummer van een zeriodier 

van ÂCORN COMSUTERS LIMITED, Een abonnement gaat £18.- (f B5,-) 
per jaar koeten. Fuer veeft U die centen moar aan uw eigen CLUS 

zodat ve ACORN NIEUWS netjes kunnan laten drukken. Waat in ACORN 

USERS etaat c é én wéér d cover de ATOM. VWelgende maand £5 
t an niet, Wie daar iete van begrijpt mag het mij berichten f kijk maar: or iS) 

RS 

See next month's Acorn User for. 
® Teltesattware plans from the BBC @ Review of the BBC micro, Spectrum and 
Etectron ®. Using the BBC micro in the office @ Art on the BBC micro & 
® The BBC micro goes te primary schoo'! & 

Het mag duidelijk zijn, dat de ATOM van het toneel gaat verowiiner, 

De machine is commercieel te weinig interecsent, Of ik dear rouwig 

om ben ? Nee, Eigenlijk niet. Eigenlijk helemacl miet. 

Want hoe liggen de zaken in feite 1 Met net (Laft} kunnen invoert 

van elk statement det we villen un 2 cr verschillende meni 

alsmede met hot (herd) openureken < P ESTSCLLUE \ de ms 

en het kunnen meken an nes : widejEsreme wer VE man: 

uilien, de ue aa Deen ALO “re: 
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Het is in feite mogelijk am de ATOM om te bouwen tot een vere 
beterde versie op een paar Eurokearten.en een paar leden zijn 
daar al mee bezig. Voor mij en voor de zeer vele leden in onze 
Club, die de Atom gekocht hebben om aldoende. te leren hoe een 

‚ eamputer: in elkaar zit, is dit ean grendioos vooruitzicht # Wo EDE en em VN fe AS ter. PGN Niet dat we nu alle al zover zijn, dat niet.” Een pracent‘of 15 
à 20 haspelt nog met het Manual en met pril= töt gevorderd BASIC. -- 
Circa 30% komt aardig uit de voeten met Basic maar rommelt hog 
wat rond in ASSEMBLER, De volgende 30 à 40% verbtaat redelijk 
Assembler en ziet kans om het in één program door elkaar te ge= 
bruiken en tenslotte nog zo'n 10- 20% leden, die ik tot de ertis= 
ten reken, Voor HARDWARE is oak wel zo'n verdeling te maken, 
We zijn dus allemaal ergens onderweg, maar het doel is 
hetzelfde: EEN COMPUTER LEREN KENNEN EN LEREN Z0'n DING NAAR DE 
HAND TE ZETTEN. En hoe verder je daarmee komt hoe minder inte- 
r&ssant het wordt met welke computer je begonnen bent, Het 
enigste, waar je vrij definitief aan vast zit is de MICROPROCESSOR, 
in ons geval dus de 6502, We worden (als het goed ie) ín Peite 5502 KENNERS. Ee 

ati AAR HEBBEN WE:DIESTE RM wear: 
MEER GEHOORD? : De 

Juist,je. Bij de KIM-CLUB NEDERLAND. Zo'n jaar of 6 geleden be 
gonnen met !hun' KIM Computer(tje), in de steek gelaten door de 
fabrikant, dan aangeleund tegen de Junior en in de steek gelaten ' 

“ door ELECTUUR. Maar de CLUB bestaat nog steeds, Hun Blad heet ‘de 
6502 Kenner! Dezer dagen hed ik een gesprek met de Secrstaris van 
die Club, de Heer R.UphofPf, Wat zij doen is het omgekeerde van wat 
wij doen. Wij gaan van BASIC uit en gaan dan váa Assembler naar 
machinecade, Zi begonnen indertijd met practisch een blote 6502 
en beginnen nu bij hogere programmeertalen uit te komen. Een groei= 
ends groep in hun club begint zich voor BASIC ta interesseren. Van 
Assembler weten ze alles af. Hun club telt (eveneens ) ca.400 leden. 

U VOELT ZEKER WEL, WAAR IK HEEN WIL. LAAT EENS HOREN HOE U EROVER DENKT : 
DE 

LOSSE BERICHTEN 
DE 

# Regio Noord (Groningen/Friesland/Drenthe) laat weten, dat hun 
volgende (derde) bijeenkomst is op 18 october? Fens de Vries,Aesen, 

# Paul Smulders, voormalig redacteur van 'Bit voor Bit! in Hobbit, 
(nu bij een andere baas) schreef een Nederlandse handleiding voor 
de Acorn Atom. Het werd mij ter beoordeling door de KLUWER DEVENTER 
„toegezonden.„Mijn eerste indruk vee. 'Hoe kun je, een „handleiding 
voor gebruik mét een computer nu zé vast inbinden, dat je, 2 handen 
voor het boek nodig hebtt Voor f 3,50 bij van Mameren in Nijmegen 
dus een ringband erdoor. Wat de inhoud betreft: Tja, nogal wat 
vragen, Maar laten we niet zeuren en aen schaap met 5 poten verwach- 
ten, Voor wie 'opgegrosid' is met Bit voor git en moeite heeft 
mat Engels; warm aanbevelen. de KLUWER *f 24,50, 

# Foppe Bouma is bezig een EDITOR te schrijven waar je U tegen zegt, 
maar daar mocht ik nog niets van zeggen. Wól, dat hij bezig is 
om losse routines (READ,DATA, RESTORE, IF «THEN. „ELSE, SORTeren? etc. ) 
in 4k bij elkaar te proppen voor een á4k EPRDM,die begint met zijn 
befaamde JUMPER, waarmee je naar deze en andere gebruikeraroutines 
kunt springen. Als het meezit gaat de Monitor van Roel Heuvel er 
Gok nag in. Eea. komt als bandje beschiknaar. Foppe stelde rm: 
waor, een rondvraag te houden inzake sneriele wensen bii de leden. 
Bij deze gan. Paar Ju wens(en) graag per briefkaartje 



Jaap van de Woestijne, U weet wel, kreeg de "747 Flightsimuluit 

van Bug @fyte te pakken en vond het (hoe kan het anders) maar ri 
In plaats van een Boeing, die op Heathtrow landen moet, maakt Hi 
nu een DC10 die (uiteraard) op Schiphol landen moet. Het word: 
een sterk verbeterd programme en vraegt een ‘gestaseld'laag 5 
Ik Moud je eraan, Jeap | 
DRUKWERKARCHIEF: Gradus Bouwman berichtte ons, dat de postz 

hem langzamerhand de oren uitkomen. Hij geeft door, dat grute 
betalingen ook kunnen op zijn girorekening nr. 1156467,Arnhem, 
Nu we het tóch over DRUKWERKARCHIEF hebben: Hat is natuurlijk 

het mooist, als een archivaris het materiael dat hij verzorgt goei 
kent en zn. kan toelichten, Het terrein ‘Computer! is echter 
breed, dat geen sterveling er alles van kan weten, Bij ons kwam 
derhalve het voorstel binnen om het drukwerkgrchief in meeruure 
onderwerpen op te splitsen, Te denken valt aan opspliteen ins 
DATASHEETS en IC gegevens / LISTINGS en Programma-gegevens / 
PRINTER en INTERFACE gegevens / TIJDSCHRIFTCOPIEen en UITTREKSELS, 
Beheerders moeten redelijk netjes en niet te duur erbens kunnen 
cpieeren; een beetje weten waar Abraham de mosterd haalt em zu 

en dan een beetje verzorgd berichtje insturen voor ACORN NIEU 
Sollicitaties voor één van de onderwerpen worden gearne ingewach 

MARIO ERNST, CYPRESSTRAAT 94, 6101 JX te ECHT baod ons hulp van 

Gt! 

ie 

terzake van de LE DE NADKTNTGS TA ATIE met name 
voor inlichtingen aan —=en inschrijven van- \ IE U WE LE U 

Ku, daar hoeven we niet lang ovar te denken. dedankt Marjo. 

HET TELEFOONNUMMER (VOOR NIEUWE LEDEN) WORDT, NU 04754 — 5653 
Panden oen 

verklaringen van niet-commercieel gebruik: wij vesticen 

de aardacht op, det leden, die noit deze verndardne dnetun 
bij verdere bestellingen etc. 
Eén kear is voldeende, ver: 
verklaringen meteen bij inschr 

SCHEMA GEHEUGEN AART. eriorte 

kaart deze zijn uiteindelijke ve ï 
“an tekenen an in details toeljohtan ds 

echter ze veel tijd gestoken dt í 

er genoeg van. De H.T.S. 
het scheme ir: Acorn Nieuws 

in Aal. nre 3 alsmede de pine 

in dit AN. blzeâ. De rest velg, e 
ALGEMENE VERSADERING. Voor de Alger 

de laatete Zeterdag var MOVENDrT, 
met jemand, een beetde in het centrum v: 
vergadering een gelegenheid zeu wilten 

Eer aantal cluoleden heeft rn, 

ruimte #2000 — H2PEF remeve 'v 
in gebruik genomen, Zonder bo 
PÉE plaatsing van de boardbufrers teb.v 
kunnen echter wél problemen r 

edressen buite nde buffer 

oploesen daor de (uitorbogen) 
verdinder zaan resp pin 7, 14 

det pin % near massa werdt oe 

bosche His bee tT 

indertijd en he: 
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aedering, geni 

contact kom, 

die voer 
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eì in CHIP de 

(pin 14 en 
dat geen © 
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het prchtee 
diedee te 
zócanig gvin: 
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BE E MOS GEHEUGENKAART 

Van de CMOS-Geheugenkaart zijn er nu, 15 september, een kleine 
200 (twéé honderd) verstuurd, Naar schatting zijn er nú in de 
Club circa 140 in gebruik. Ongeveer 25 stuks werden ‘gebouwd 
en geteet! besteld en afgeleverd. 

REACTIES kregen wij er, kwantitatief gezien, eigenlijk weinig op. 
in de lovende zin en 'dik tevreden! een stuk of tien. Dat men 
het vanzelfsprekend vindt dat de kaart het naar belofte doet, ís 
op zich sen compliment, Wij vermoeden ook wel, dat het wel even 
zal duren tot men in het algemeen de mogelijkheden van de ATOM 
mét deze kaart, begint door te krijgen. 22k. geheugen aan één 
stuk waarvan minstens 6k, in BACK-UP fs nogal wat, 

Van een stuk of 8 leden kwamen meldingen van niet (direct) func- 
tioneren, of liever 'vitvel van gestapeìd laag geheugen! bij 
aansluiten van de kaart, Dit werd in alle gevallen verholpen 
door vit de socket buigen van pootje 1 van IC 5 op het moeder 
board en verbinden van dit pootje 1(eveneens)aan pootje 7 ICG. 
han dit pootje 7? IC6 zit reeds de U$ van de gestapelde varkens. 

Resterende storingen werden verholpen met doorverbinden van twee 
soldeereilandjes op de geheugenprint zelf, Enkelen meldden na zelf 
lang zoeken de storing gevonden te hebben op het moederboard; 
verkeerde bufferiC's, resp. naar binnen gebogen pootjes, 

Onvermijdelijk natuurlijk enkele zelfbouwers, die niet weten te 
vinden vat — en + van een diode is, cok niet na uitvoerige tele- 
fonische uitleg, Danwel onze aanbeveling om glad soldeerwerk te 
leveren opvolgden door de print langs een slijpsteen te halen. 

DE INGEKOCHTE PRINTEN EN IC's ZIJN NU OP. U KUNT U NOG WEL Of- 
GEVEN VOOR (DOIT) EEN VERDERE SERIE, MAAR WILT U os B IET 
MEER VOORUIT BETALEN, In ieder geval zuljen volgende leve 
ringen van daze —en voljende- zaken: alleen nog plaats vinden via 
de Regiorsie Gpperhucf den. Dit om het werk dat ermee gemoeid ic 
een beetje te spreiden, Het was voor ons vaal werk,graag gedaan. 

Aanbevolen doorverbinding var Ewers 
scldeereilandjes op de print wenn 

zich een storing voordost. Moet weer 
verwijderd worden bij evt. later plat 
sen van het bovenkaartje. Een scha 
kelingang vanaf het bovenkaartje 

BATTERY 
® 

EV (lompuder) 

F N wordt met deze doorverbindina zon: 
688 88 & aan massa gelegd, Zonder bovenkeer* j 
. KK ’ en zonder deze doorverbinding 1: 

deze ingang (soms} te fladdere 
EIT Bi8t Í de ingang stuurt het bovenkaart 4u 

straks de buffer, . 

+ 

pAkel speer T, Bijgaand, op verzoek van ankele klanten, de 
paaatsbeer IL Batt,Backup schakeling. Bij computer áán mcvi. 

av op punt x minstens á Valt staan en op vunt y 

(Gebhers) minder dan k Valt. Bij computer uit moet 
mn ap punt Xx én op punt yv minstens 2 Volt staar. 

< Y Power De Transistor geleidt dus bij Comp. áán ar 
Dewi, soert bij Comp. uit. Veor experiinenten met Ná 

cellen zijn vlakbij op de print 5 losse oogjez 

gewetak, Borghaerts. 



computer hi “ peeko 1. INLEIDING. 

De eden van dit simulatie programma is de “beginner” inzicht te gevan 
in hossen microprocessor, werkt, _ 
Dit programa laat’ vooral 'e bok then dat een bepaalde “BYTE” in het geheugen Van de prócèüsor drie functies kan hebben nl: 

&. Een gecodeerde instructie. 
b. Een gedselte van het adres van een bepaalds geheugenplaats. 
G. Gegevens die de processor verwerkt of modificeert tijdens de uit- 

voering van een programma. 

“SYTE* 3 Een groep van acht opeanvolgende bits die als één eenheid wordt verwerkt en 
“én geheugsnplaats:dnneent. ' 

De gesimuleerde processor heeft 50 geheugenplaatsen. Elk van deze geheugen- 
plaatsen kan een ankel decimaal getal bevatten, ‚ 
De inhoud van het geheugen en van de accumulator is continu zichtbaar, 
evenzo és toestand van de “carry” en van de “input en output” poorten. 

hamves Toestandsbit ìn het toestandsregister van de centrale verwerkings eenheid 
“5 (CPU) dat aangeeft of het resultaat van een e bewerking iù 

‚de ALU (Schakeling in de processor waarin de zekenkundige en logische beweringen worden uitgevoerd.) groter is dan het grootste getal dat kan worden weer- 
Sespven, 

De instructiesêt vän de PREKO is beperkt tot 10 instructies, die veelál 
oversankonen met de instructies van de 6502, Maar deze tien instructids kunhen,. indien gewenst, veranderd worden. . 
Het‘opsporen en verwijderen van fouten (debuggen) wordt aanzienlijk ver= 
gemak&ijkt door de mogelijkheid het Programma stap voor stap uitits voeren. Biefbij geeft de cursor (program counter) de volgende instructie aan die moef worden” uitgsvoerd. 

* PROGRAM COONTER*:;Een register, dat het geheugen adres van de volgende instructie die in het‚computérprogzanma uitgevoerd moet worden, bevat, 

Also eenmaal de PREKO-computer en al zijn mogel Jkheden onder de knie 
hebt is het eenvoudig om echte mauchinetaal Programma's te:schrijven voor de 6502, ij : 

2. WAT DOEN NICROPROCRSSORS , 

1. Ban microprocessor gebruikt een aantal geheugenplaatsen. Iedere geheugen plaáts bevat één byte. Voor da PEEKO-computer ís iedere byta één enkel 

2. Klke geheugenplaats heeft een eigen adres. Bij de PEEKO-computar wordt het-adres aange geven met twee decimale getallen. De computer leest deze uit van links naar rechts en rij voor rij. Deze adressen zijn bv.: 00,01, OP, ese eener ser 4B,49. an 
De inhoud van ze'n adres kan bv. voorstellen: 

&. Een instructie, De PEEKO kent 10 verschillende instructies 0 tm. 9. 
b. Een gedeelte van ean ander adres. Er zin twee bytes nodig om een «adres aante goven. 
©. Gegevens die de processor kan verwerken of modificeren tijdens de 

uitvoering. van een programma. 
3, De processor zelf heeft registers die gebruikt worden tijdens de uitvoering van ean programma, De PEEKO heeft in tegenstelling tot de 6502 maar 6án register en wel de -accumilator (accu) , 



*REGISTER*; Een huipgeheugen of deal van een geheugen dat meegtal de capaciteit heeft 
van een couputerwoord en dat aan speciale functie heeft in de computer. 

4. Enkele specials adressen kunnen, ‘gebruikt vorden, oe, ánformatie uit te 
visselen met de. “buitenwereld”, de’ zogenaamde” ‘inputse en cutputpoorten’ €“ 
In de PERKO heeft de inputpoort het adres 98 én, Ge, “outputpoort, het adres 
89, 

3. PEEKO MONITOR. 

Als u het PEEKO progracma geladen en “gerund” hebt, dan hebt u toegang 
tot de PEEKO-mondtor. 

*MONITOR*: Programsatuur of apparatuur die de juiste uitvoering, van esn programma bewaakt 

O ORIGIN) 

S (SAVE) 

ro 
L {2CAD) 

en controleert, gewoonlijk d.m.v. stelselmatige checks met een zgn. diagnostic 
routine die antwoord geeft op vragen omtrent de programmatuur. 
Of eenvoudiger: Programma dat de basinsysteemcogmando's interprateert en 
uitvoert. 

U kunt de monitorcommando's invoeren’ middels de hierna volgende (code) 
„toetsen. 

Elke cijfartosts verandert da inhoud van de geheugenplaats die door de 
cursor wordt aangegeven. De cursor gaat dan naar da volgende geheugenplaats 
Bovendien hoort u een piepje dat aangeeft dat de ingevoerde gegevens ge-. 
accepteerd zijn. 
Van elke ingavoerda instructie wordt ook de mnamonie getoond.(in de linker- 
bovenhoek van het schorm) Dit eventueel met de daarvoor benodigde argumenten. 

Laat de PEEKO ‘het programma dat in het geheugen, staat , uitvoeren, beginnend 
op de geheugenplaats 0. Dit gebeurt totdat er in het programme een BRK- 
Änstructie voorkant of totdat u de E-toets indrukt (ESCAPE) . 

Als de PEEKO An de "RUN"-status is stopt het E-commando de uitvoering van 
het, prograsma en de PEEKO wordt teruggebracht in de RRADY-status. 

Door de spatie-toets te gebruiken wordt het programms stap voor stap uit- 
gevoerd en elke uit te voeren ineructie wordt in de linker bovenhoek van 
het scharm getoond. 

Hetzelfde als G,allsan wordt het programma sneller uitgevoerd. 

Controle toetsen. oa és cursor op ieders willekeurige positie op het schern 
te plaatsen. 

Plaatst de cursor op gaheugenplaats 0. 

Door het S=-coemando kunt u een PEEKO-prograuma in het “graphics"-geheugen 
van de ATOM laden, Dát coumando moet gevolgd worden door een decinsal getal 
van 0 tn. 9 ca hat programma te identificeren, Als u over niet meer dan 
3X “graphics”"-geheugen beschikt kunt u alen de getallen O tm. 3 gebruiken. 

Poor middel van het L=comzando gevolgd door een decimaal getal kunt u een 

programma uít het geheugen van de ATOM laden in de PEEKO-computer. 
(Ze kunt u bv, ook de demonstratie programma's, ADD,COPY,FACTOR eerst laden 
in het “hoge” geheugen van ds ATOM en vervolgens middels dit commando laden 
in de PEEKO=coxsutar. ) 



P (PRINT) 

N iNEXT) 

Biedt de mogelijkheid de instructie set van de PEEKXO te veranderen.Naast 
de standaard set van 10 instrc. beschikt de PEEKO over een extra set 
van 10 instrc. Elke standaard instc. kan vervangen worden door sen instrc. 
uit de extra set.als de PEEKO in deze mode (EI) ás kunt u door het "8" 
kpemando teruggaan naar de standaard instro. set. 

Door dit kommando kunt u het programma dat zich in het geheugen van 
de PEEKO bevindt vía de printer laten afdrukken. 
Als u gebruik maakt van oen Acorn GP-80 printer gebeurd: dit met extra 
grote letters. : : ' 
Voor andere printers is misschien een verandering van de programma regels 
9400 tot 9410 noodzakelijk. 

Met dit kommando Kunt u een programma regel voor regel “1jsten”, waarbij 
indere mnemonic op de regel onder *RUN” op het scherm getoond wordt. 

Biermae kunt u een programma en de toegepaste instrc, get op caasetteband 
zetten. Dit kommando vraagt eerst cm een door u in te voeren filenaan, 

Hiermee kunt u een programma van cassetteband laden, Ook dit konmando vraagt serst om een door u in te voeren filenaam, 

4. INSTRUCTIES 

Elke instrc. heeft ean “naam” van drie of vier letters, deze "naam” 
wordt mnemonic genoemd. De mnemonic is doorgaans ean afkorting van de 
beschrijving van wat de instrc. doet. 
De verschillende instrc. hebben specifieke gegevens nodig die achter 
de instro. moeten worden opgegeven. « 
Sonmige instrc. hebben twee bytes nodig Îoe instrc. "STA" (bewaar de inhoud van de accu) moet bv, gevolgd worden door het adres van de geheugen Plaats waarin de informatie moet worden opgeborgen. 7 

204 
1 \4 

INSTRUCTIE ' _ ADRES 
STA 40 

BELANGRIJK: 
Bij de PEEKO-computer moet de laagste byte van een adres eerst opgegeven worden. De instrc. voorafgaand aan de adrescode interpreteert dit echter als de normale schrijfwijze. 5 VOORBEELD: Het adres "40" moet aan Ge PEEKO worden opgegeven als "04", ‘ Sonmige instrc. worden “onmiddelijk” gevolgd door een ankele byte, die dan de data voorstelt die door de instrc. moet worden gebruikt. / VOORBEELD: De "laad accu direct met” (LDA(® )instrc. moet worden gevolgd door het getal dat most worden geladen, 
Boumige instrc. hebben helemaal geen data nodig, N VOORBEELD: De instrc. "clear carry” zet de waarde O in de “carry flag”. (De carry flag is een register dat ongeveer het zelfde doet als bv.;s*het onthouden bij optel sonmat jes”, ) 

5, _INSTRUCTIE-SET 

De standaard instructie-net van de PEEKO is als volgt: 

0 BRK Stop het Prograans en ga naar de monitor. 
“om het adres aan te geven van de geheugenplaats waar de instrc.betrekking op heeft 



Zet de inhoud van adres. xx in de accu. 

Zet de inhoud van de accu in de geheugenplaats met adres xX. 

Geef de carry flag de waarde 0. 

Tel da inhoud van geheugenplaats xx, met inachtneming van 

de carry, op bij de inhoud van de accu. 
Verlaag de inhoud van adres xx (met 1). 
Verhoog de inhoud van adres xx (met {). 

Laad &e accu “onmiddelijk” met het getal (de waarde) x. 

Spring naar het adres xx als het aan de instrc. 

voorafgaande resultaat (van een bewerking) níet gelijk 

ds aan nul, 

Spring naar adres: xx. 

DN 

BEEK U ER 

8 SERB BRIE ú led 

6. PROGRAMMA'S 

Een progranma bestaat uit een opeenvolging van instrc. die door de processor 

een voor een uitgevoerd worden en wel beginnend bij het laagste adres. 

Dit gebeurt totdat de processor een BRK instrc. tegenkout. 

De ‘“spring” instrc. is ontworpen ou deze volgorde te kunnen veranderen 

en dus de processor zijn volgende instrc. te laten halen van een achter 

de “spring” instrc. nader gespecificeerd adres. 

7]. :HET PROGRANMEREN VAN DE PEEKO, 

Het hierna volgende laat zien hoe u de instrc, van de PEEKO kunt gebruiken. 

Door middel van eer demonstratie programma zal het gebruik van de peeste 

instrc, aan u worden duidelijk gemaakt. : 
Bik programma dat behandeld wordt zal worden opgeschreven als sen serie 

mnemonics, gevolgd door de bijbehorende ma&hienecode en in de moeste 

gevallen door een tekening van het beeldscherm. 

VOORBEELD 4s. Het optellen van twee getallen. 
à 

plaats mnewoníc code 

00 LDA 40 ‘04 

03 CLC 3 
0& ss: ADC 41 414 
o7 STA 42 224 

0 40 BRK 

Begin op plaats 0,0 en typ de code in. Let erop dat iedere instrc. op 

het scherm verschijnt onder het woordje "RUN". Typ vervolgens, de twee 

getallen in die moeten worden opgeteld op de plaatsen 40 en 41. Gabruik 

om op die plaatsen te komen de cursor-controle toetsen. 

Als u het programma “stap voor stap” wilt laten “draaien” gebruik dan 

de spatie toets. Waneer u nu de spatis tosts opnieuw indruktwordt de 

eerste instrc.-LDA 40- uitgevoerd. Deze insrc, zet de inhoùd van geheugen- 

plaats 40 in de accu.De volgende instrc. (CLC) maakt de inhoud van de 

carry 0. De ADC instrc. telt de inhoud van adres 41 op bij de inhoud 

van de accu (met O carry) en verandert de inhoud van de accu ín het 

resultaat van de optelling. De STA instxc. zet vervolgens dit resultaat 

{ dus de huidige inhoud van de aceu } in geheugenplaats 42.Tenslotte 

stopt de BRK ingtrc. het programmA. 

Als u voor dit optel programma getallen kiest díe groter zijn dan 10 

dan zal adres 42 uileen het laatste digit bevatten en wordt de carry 

op 1 gezet. Cedeer) 



Ais u voorbeeld 1 “gerund” hebt, dan ziet u het hierna volgende schermbeald: 

READY INPUT PORT OUTPUT PORT 
PROG se 0 „ 9% @ . 
auw 
LDA 40 CARRY O ZERO Q ACC 7 

LJ 

kJ 

° 

e 

4 
* 

bi 

e 0 

o eo 

0 eo 

e 0 

7 

BE- VOORBEELD 2. Het optellen van 2 uit 2 digits bestaande getallen. 

Dit programma telt de getallen op die staan op de geheugenplaatsen 40,41 
en.62,43 en zet het resultaat in de geheugenplaatsen 44,45, 46. 

plaats mnemonic code 

00 Cie 3 
or LDA 4 114 
04 ADG 43 434 
07 BTA 46 264 
10 LDA 40 10 
13 ADC 42 424 
16 STA 45 254 
19 ZDA@O 70 
21 ADC 20 402 
24 STA 44 244 

BRK 0 24 
In dit programma wordt een nieuwe instrc. gebruikt. Dit is de LDA@ instrc. 
Deze inatrc. “laadt de accu onmiddelijk" met de byte die de instro. volgt. 
In dit geval 0. 

Het scherm voor voorbeeld 2, 

PRODLEEM 1. 
Schrijf een prograzma met gebruik van de ánstrc.,LDA,STA,ADC en CLC dat 
de getallen optelt die staan in de geheugenplaatsen 40, 41 en 42 en het 
rggultaat, dat bestaat uit twee digits, in de geheugenplaatsen 43 en 44 



VOORBEELD 3, Aftel Programma, 

Het volgende prograuma trekt van de inhoud van geheugenplaats 40 telkens 

„afs Pit gebeurt in een onafgebroken: lus. 
SLET OP ; H 9; “Blastn”“Hieiie code 

00 DEC 40 0 
03 JMP 00 0 

504 
800 

In dit programma komen twee nieuwe instrc, voor namelijk DEC en JMP. 

DEC trektetn af van de inhoud van een gespecificeerde geheugenplaats, in 
dát’ ‘geval 40. JMP laat het programma verder gaan op een geheugenplaats die 
achter de instrc. gespecificeerd wordt, in dit geval 00. Deze instrc. komt 
overeen met de GOTO instrc. in BASIC. 
Omdat dit programma een continue lus ia, moet B worden ingetypt om uit de 
*RUN-modus” te ontsnappen. 
Door *F* in te typen inplaats van de spatie toets zal de PEEKO het programma 

uitvoeren zonder te stoppen na elke instrc. 

DE VOORBEELD 4. Tel terug vanaf 99, 

Dit programma telt terug naar O vanaf een getal dat in de geheugenplaatsen 

40 en 41 staat. Bij O atopt het programma, 

plaâts mnemonic code 

00 DEC 41 514 
03 JNE 00 900 
06 DEC 40 504 
o9 JNE 00 900 
12 BRK o 

40 9 
41 9 

Als u dit programma uitvoert let er dan op dat als de inhoud van geheugenplaats 
ât nul wordt, de inhoud van de "zero-flag” 1 wordt. 
De inhoud van de zero-flag wordt 1 als de uitkomst van een wiskundige bewerk’ 

nul ie. In alle andere gevallen is de inhoud van de zero-flag 0 … 

PELERO-FLAG*: Ean flip-flop, die de logische waarde !t krijgt indien het resultaat van 

een instrc, de waarde nul heeft. 

De JNE-instrc. doet het zelfde als de JMP-instrc. behalve dan dat de “sprong” 
veroorzaakt door de JNE-instrc. pas plaats vindt als het resultaat van de 
voorafgaande bewerking nul is. 
In dit programma wordt er ten gevolge van deze instrc, dan ook tot zul ‘geteld. 

De INC-instrc. is ongeveer gelijk aan de DEC-instrc., alleen telt deze inatrc. 

1 op bij de inhoud van het adres dat achter de instc. gespecificeerd is. 
Ook deze instr, zet de inhoud van de zero-flag op 1 als het Tesultaat nul 
is. 
Door de instrc. DEC te vervangen te vervangen door de instze. INC en de 

inhoud van de adressen 40 en 41 op nul te zetten, kan het vooraf gaande 

programma van nul tot 100 tellen. 

Op de volgende bladzijde ziet u een tekening van hat scharm voor het voor- 

afgaande programs. 



PSOELEEN 2. 
REAOY INPUT PORT OUTPUT PORT 
PROG 9 0 2 0 Schrijf een programma dat telt van 99 
bee «1 ° caanr 0 zeao 0 hcc 1 naar nul en van nul naar 100,dit in een 

. continue lus, 05 1 eso s 0 4 

8: NIEUWS INSTRUCTIES. 

De instrc. díe tot nu toe besproken werden behoorden tot de standaard instxc.-set. 
Maar er zijn 10 nieuwe instrc.mogelijk &ie de oude kunnen vervangen. Het 
I-commando van de PEEKO-monitor vraagt naar het code-getal van: de instrc. 
die vervangen roet worden en naar het code-getal van de nieuwe instrc.. 
Onder andere door deze mogelijkheid kunt u de PEBKO voor allerlei taken 
Progzanmeren,dit ondanks de geringe programma ouvang. 7 
De werking van de meeste van de nieuwe instro. is eenvoudig te verklaren 
omdat deze instrc.vrijwel gelijk zijn aan de Anstro. van de standaard sat. 

SEC ;- zetr1.in:dzecarry. 
SBC 2 Trek met inachtneming van de carry de inhoud van adres xx af van 

…_£_ de inhoud van de accu. 
JCC xx Spring naar adres xx als de carry nul is. 
JCS xx Spring naar adres xx als de carry 1 is. 
JEQ XX Spring near adres xx als de zero-flag | is. 
DECA:: Trek van de inhoud van de accu 1 af. ‚ 
INCA. Tel bij de inhoud van de accu 4 op. 
CMP(Òx vergelijk de inhoud van de accu direct met x. Als beide gelijk zijn, 

“ waak dan de zero-flag 1, zo niet, maak dan de zero-flag 0. : 
LDA (sx)Laad de accu met de. inhoud van het adras datrwordt aangegeven door 

Rx en xx+t 
STA (xx)Zet de inhoud van de accu in de geheugenplaatsen mat het adres dat 

wordt aangecevan door xx en zx+i 

De Jaatste twae ingtro, zijn indirecte “"load- an store” inatre..Omdat deze 
instrc, wat ingewikkelder zijn dan de andere instrc. zal hieraan in voor= 
beeld zes uitgebreid aandacht besteed worden. = 

De valgande vijf programma's gebruiken sommige van genoemde mogel ijkheden.Als 
u deze instrc. gebruikt moet eerst de instrc.-set veranderd worden. Dit 
wordt voor ieder voorbeeld apart aangegeven, 7 

VOORBEELD 5. Bet aftrekken van twee, twee-cijferige getallen. 

De instro.-set verandert als volgt: 
3 SBC 
4 sBt 
plaats mnenonic code plaats wmnemonic code 

00 * LDA 41 114 10 LDA 40 104 
03 BEC “3 13 SBC 42 424 
04 S3C 43 A34 16 ETA 44 244 
07 STA 45 254 18 BRK 0 



Dit programma berekent het resultaat van 
de opgaves 

"Trek de inhoud van geheugenplaats 42,43 

af van de inhoud van de geheugenplaatsen 

& 25 40,41 en zet hat resultaat ín de geheuger 
plaatsen 44,45. 
Als de carry 1 is betekent dat, dat het 

resultaat niet negatief is. Is de carry 
nul dan betent dat, dat de inhoud van de 
geheugenplaatsen 42,43 groter waë dan de 
inhoud van de geheugenplaatsen 40,41 en 
dus dat de uitkomst negatief is. 

3 

e 

1} 

a 

€ 

PROPLEEM 3, 

pe 

Schrijf een programma dat twee getallen met elkaar vermenigvuldigt met behuip 
van de optei-functie. 

VOORBEELD 6. Het indirect adresseren. 

Verander. hiervoor de instrc.=set als volgt: 

t EDA ( 
2 STA { 

Dít prograsma waakt. gebruik van het zg. "indirect gdresseren”. 
Als de inhoud van de geheugenplaatsen 40 en 41 iss O 2 
en de inhoud van geheugenplaats 20 is: 6 
dan 'zal ten gevolge van de instrc. LDA (40) de accu worden geladen met 
de inhoud van geheugenplaats 20. De inhoud van de accu wordt nu dus 6. 
LDA (40) betekent dus: 
laadde accu met de inhoud van de geheugenplaats waarvan het adres staat 
op de geheugenplaatsen (in dit geval): 40 en 40+s, R 

plaats mnemonic code 

00 LDA (40) 104 Als u dit korte programma draait zult u zien 
03-, STA (42) 224 hoe indirect adresseren gebruikt kan worden 
06: BRK ° om de inhoud van een bepaald adras naar een 

ander adres te brengen. 
40. 0 In dit geval van adres 30 naar adres 20, 
41 3 . 

„42 le) 

43 2 

VOORBEELD 7. Het kopieren van een tabel bestaande uit 10 cijfers. 

” Het programma dat gebruikt wordt voor Ait voorbeeld staat ook op cassette 
en wel onder de file-naam "COPY". Het kan in de PEEKO geladen worden door 
het commando * * te gebruiken. 
Verander de instrc.=get als volgt: 

READY INPUT PORT OUTPUT PORT 
1 EDA ( PROG  o 0 
2 ST ( ‚ Rum 
plaats mnemonic coda LDA ( 60 } caaay o°TaRo C acc 8 

00 LDA (40) 104 010422 esse 

03, STA (42) 224 1 2 4 oee oe ee 
06 me 40 604 2123 s esse og INC 42 6 2 4 - Copy from he . 
12 JNE OQ 900 ze Wood eeoee 

EC Cte be, 

jha DEK s je oTesoeseoseo! 

âL 2 Fo 1234 s 6 1e s| 
42 ie) . 
43 3 



Dit programna laat zien hoe u op eenvoudige wijze,door gebruik te maken 
van het indirect adregseren, toegang kunt krijgen tot een data tabel, 
Bet programma kopiaert ean aantal data. Het begin van deze data rij wordt 
aangegeven op de adressen 40 an 41, 
De plaats waarnaar de data gekopieerd moeten worden wordt aangegeven op 
de adressen 42 en 43. De data staan op de adressen 20 tm. 29 en moeten 
gekopieerd worden naar ús adressen 30 tm. 39. ° 

VOORBEELD 8, Het optellen van twee rijen data. 

Ook dit programma staat op cassette onder de file-naam “ADD”, 

Varander de instrc.=set als volgt: 
1 LDA ( 
2 STA ( 

7 STA 
Het ‘programma telt twee rijen data, die al in het geheugen zitten, op en 
zet de uitkomst in het geheugen. Omdat de geheugen ruimte van de PEEKO bep erkt 
is worden twee rijen data uit het Programma zelf opgeteld, 
plaats rnemoníc code 

leje} CLC 3 
01 LDA (48) 184 
04 STA 43 734 
07 LDA (46) 16 4 
10 ADC 43 434 
13 STA (44) 244 1 8 4 3 nj 
16 DEC 48 58 4 * … + * * 
19 DEC 46  S6 4 A, 3 
22 DEC 44 544 ‘sees ° 
25 JNB O1 910 ST re hj 
28 BRK 0 : 

CEES 3 e 
44 9 E23 5 ’ 
45 3 
46 9 
47 DN 
48 9 
49 Ls} 

Ook dit programma msckt uitgebreid gebruik van indirecte adressering. 

VOORBEELD 9, Zoek de factor van een getal. 

Het programma staat ook cp cassette onder de file-naam “factor”, 
Voor dit programma zijn de volgende veranderingen in de instrc.-set nodig: 
3 SEC ( * In dit geval betekent “factor” het grootste gehele } IN ed (. doeltal (kleiner dan 10). ) 

Het Programma berekent de hoogste factor (kleiner dan 10) van een twee 
cijferig getal, Dit gatal staat op de geheugenplaatsen 48 en 49, 

plaats mnemonic code plaats mnemonic code 

00 LDA 48 184 21 SBC 47 474 
03 STA 28 282 24 STA 20 202 06 LDA 49 19 27 LDMBO 70 
09 STA 20 202 29 SBC 46 46 4 
12 DES 47. 57 4 32 STA 28 282 
15 SEC 3 35 JNE 16 9 6 1 
16 dee CI 800 38 LDA 20 102 
19 LDMS 0 70 &1 JNE 16 861 

44 BRK 0 



PROBLEEM 4, 

*INPUT*; 

*OUTPUT* 

READY INPUT PORT OUTPUT PORT plaats wnemonie code 8 0 . 99 0 

46 0 
83 0 ' 2 hi 

7 

4 

. 

1 

3 

Zet het getal waarven u de factor wil berekenen in de geheugenplaatsen 
48 en 49, . 

Schrijf een programma voor de PEEKO dat een twee cijferig getal deelt 
door een getal dat uit eén cijfer bestaat. U hebt daarvoor in ieder geval 
de instrc. SBC an SEC nodig en waarschijnlijk ook nog wal enkele andere. 
Gebruik hierbij het FACTOR-programma als voorbeeld. . d 

9. INVOER- EN UITVOER POORTEN. 

Het. “voer” van een centrale verwerkings eenheid dat via een toetsenbord 
of een extern geheugen wordt overgebracht naar het interne geheugen. : 

De uitvoer van data naar randapparatuur of een extern geheugen. 

Deze twee poorten,,die gebruikt kunnen worden via de geheugenplaatsen 
B sn 99 van de PEEKO-computer, komen overaen met de A- en B-poort van 
het-6522 VIA IC. Dit IC kan in de ATOM geplaatst worden. 
de ingangspoort “leest” in principe 4 bits van poort A in en zet deze 
op geheugenplaats 98 van de PEEKO, ' 
Als de "invoer" groter is dan 10 dan wordt deze teruggebracht tot één 
cijfer en wordt de carry-flag op één gezet. 
De uitgaande poort "99", gebruikt de VIA-poort B. 
Omdat een eventueel aangesloten printer ook het 6522 IC gebruikt, moet 
u alle andere aan dit IC aangesloten apparatuur afkoppelen en de printer 
aansluiten als u een afdruk van het programma op papier wil hebben. 

10. ANTWOORDEN OP PROBLEMEN. Als ANTWOORDEN OP PROBLEMEN. 
PROBLEEM 1. FROBLEEM2, 

plaats mnemonic coda , plaats mnemonic code 

09 ere 3 00 DEC 41 $ 14 oi LDA 44 104 03 JNE 00 900 
04 ADC 41 414 06 DEC 40 504 07 STA 44 244 09 JNB 00 900 
14 LDA@O 70 12 INC 41 « 6 14 12 … . ADCN 411 15 JNB 12 921 
18 STA 43 234 18 INC 40 6 04 
18 LDA 44 144 21 JNE 12 921 
ar ADC 42 4 2 4 24 JMP 00 800 24 STA 44 244 
24 - LDA 43 {3 4 
20 ADC it 411 
33 STA 43 234 
36 BRE 5 



FORTH # FORTH « FORTH « FORTH « FORTH # FORTH « FORTH « FORTH 
ï 

TeWAT IS FORTH? 

FORTH IS EEN PROGRAMMEERTAALs DIE ONGEVEER 13 JAAR GELEDEN 
DOOR CeKe MOORE IS UITGEVONDEN. DE TAAL IS ZEER GESCHIKT VOOR 
HET BESTUREN VAN APPARATUUR MeBsVe EEN COMPUTER. DE MEESTE 
HOGEKE PROGRAMMEERTALEN ZIJN DAARVOOR TE TRAAG EV HET SCHRIJVEN 
VAN MACHINETAAL ROUTINES IS LASTIGe 
ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN FORTH ZIJN: 
= FORTH PROGRAMMA'S HEBBEN EEN HOGE EXECUTIE-SNELHEI De 

FORTH HEEFT WEINIG GEHEUGENRUIMTE NODIG. 
FORTH IS UITBHEIDBAAR. 
FORTH IS INTERAKTIEFe 
FOKTH IS EEN GESTRUCTUREERDE TAAL 

OP AL DEZE EIGENSCHAPPEN KOMEN WE NOG TERUG. 

2.-DE STACK 

VOOK DE BEREKENINGEN GEBRUIKT FORTH EEN STACK (DE PARAMETER- 
STACK). DIT BETEKENT: 
… ALLE GETALLEN DIE WORDEN INGETIKT: KOMEN BOVEN OP DE STACKe 
” ALLE OPERATIES HALEN GETALLEN VAN DE STACK EN ZETTEN HET 

RESULTAAT VAN DE BEWERKING WEER OP DE STACK: 

WE ZULLEN EEN VOORBEELD BEKIJKEN. 

WE TIKKEN IN: 8463 

DE GETALLEN 2s4,6,3 STAAN NU OP DE STACK, DE 3 BOVENOP EN DE @ 
ONDEROP » 

VERVOLGENS TIKKEN WEt + 

NU WORDEN DE 6 EN DE 3 VAN DE STACK GEHAALD EN DE SOM (6+32) 9 
WEER OP DE STACK GEZET. DEZE BEVAT NU DUS DE GETALLEN 2,49 

TYPEN WE NUs MAX 

DAN WORDEN 4 EN 9 VAN DE STACK GEHAALD EN HUN MAXIMUM 29) 
WORDT TERUGGEZET. DE STACK BEVAT NU DE GETALLEN 259, 

WE 1YPEN NU: had 

DE GETALLEN 2 EN 9 WORDEN VAN DE STACK GEHAALD EN HUN VERSCHIL 
(2- Ja) “7 WORDT WEEK TERUGGEZET, 

ALS WE NU INTYPEN: e 

DAN WORDT HET BOVENSTE ELEMENT (-7) VAN DE STACK GEHAALD EN 
AFGEDHUKT. DE STACK IS NU LEEG: 

KORTOM, HET UITREKENEN EN AFDRUKKEN VAN B-MAX(4»6#3) GAAT IN 
FORTK MET: B U 6 3 + MAX - « (RET) 
OP KET BEELDSCHERM ZAL DAN TE ZIEN ZIJN: 

2 4 6 3 + BAX = « 27 OK 

ALS DE OPDRACHT OP DE JUISTE MANIER IS UITGEVOERD REAGEERT 
FORTH ALTIJD MET "Oif''e 



FORTH « FORTH « FORTH # FORTH « FORTH # FORTH # FORTH # FORTH 
2 

VAN DIT VOORBEELD KUNNEN WE VERSCHILLENDE DINGEN LEREN: 

… DE STACK WERKT VOLGENS HET “LAST-IN FIRST-OUT'" PRINCIPE. 
DIT BETEKENT DAT HET GEIAL» DAT HET LAATST OP DE STACK IS 
GEZET, Elit ALS EERSTE WEER WORDT AFGEKAALDe WE KUNNEN DIT 
VERGELIJKEN MET EEN STAPEL SORDEN!t 

= DE SPATIE IS IN FORTH EEN SCHEIDINGSTEKEN. DE VERSCHILLENDE 
GETALLEN WORDEN ALLEEN DOOR EEN SPATIE GESCHEIDEN. 

= ACORN=-FORTH WERKT ALLEEN MET INTEGER GETALLEN: ER“BESTAAN 
FORTH=-VENSIES DIE OOK MET "FLOATING-POINT" GETALLEN KUNNEN 
WERKEN, ACORN=FORIH KENT ZOWEL ENKELE- ALS DUBBELE-PRECISIE 
INTEGERS. OP HET VERSCHIL KOMEN WE NOG TERUG3 VOORLOPIG 
BEPERKEN WIJ ONS TOT DE ENKELE-PRECISIE GETALLEN. DIT ZIJN 
[6-BITS GETALLEN, ZODAT DE WAARDE DIE ZE KUNNEN AANNEMEN LIGT 
TUSSEN =-32768 EN 32767 (OFWEL TUSSEN O EN 65535, INDIEN WE 
ZE BESCHOUWEN ALS GETALLEN ZONDER TEKEN). 

= FORTH IS OP DE MANIER ZOALS WE HEBBEN VOORGEDAAN TE GEBRUIKEN 
ALSOF HET EEN REKENMACHINE IS, FORTH GEBRUIKT EEN POST-FIX 
NOTATIE, DIE DE GEBRUIKERS VAN HePe REKENMACHINES BEKEND ZAL 
VOORKOM EN 

WE ZULLEN EEN AANTAL STACK=OPERATIES OP EEN RIJTJE ZETTEN: 

+ BEREKENT DE 50m VAN DE BOVENSTE TWEE ELEMENTEN. 
- BEREKENT HET VERSCHIL VAN DE BOVENSTE TWEE ELEMENTEN» 
* BEKEKENT HET PRODUKT VAN DE BOVENSTE TWEE ELEMENTEN. 
/ BEREKENT HET GUOTIENT VAN DE BOVENSTE TWEE ELEMENTEN. 
MOD BEREKENT DE REST VAN DE DELING VAN DE BOVENSTE TWEE 

ELEMENTEN» 
MAX NEEMT DE GROOTSTE VAN DE BOVENSIE TWEE ELEMENTEN: 
MIN NEEMT DE KLEINSTE VAN DE BOVENSTE TWEE ELEMENTEN. 
ABS BEREKENT DE ABSOLUTE WAARDE VAN HET BOVENSTE GETAL. 
MINUS DRAAIT HET TEKEN VAN HET BOVENSTE ELEMENT OM» 
1e TELT | OP BIJ KET BOVENSTE ELEMENT. 
a+ TELT 2 OP BIJ HET BOVENSTE ELEMENT. ‚ 
en VERMENIGVULDIGT HET BOVENSTE ELEMENT MET 2. DIT IS 

SNELLER DAN: 2 + 

DIT WAREN ENKELE REXENKUNDIGE BEWERKINGEN: MAAR ER ZIJN OOK 
ANDERE BEWERKINGEN OP DE STACK MOGELIJK: 

DUP DUPLICEERT KET BOVENSTZ ELEMENT. ! 82 DUP GEEFT: } 2 8 
DROP VERWIJDERT HET BOVENSTE ELEMENT. } 2 3 DROP GEEFT: 1 @ 
s WAP VERWISSELT DE BOVENSTE TWEE ELEMENTEN. 1 2 SWAP GEEFT: 

er 
O VER COPIEERT HET 2E ELEMENT VAN DE STACX BOVENOP DE STACK» 

6 4 3 2 OVER GEEFIs 6 4 3 2 3 
ROT VERWIJDERT HET DERDE ELEMENT EN PLAATST HET BOVEN OP DE 

STACK: 4 5 6 7 6 ROT GEEFT: 4 5 7 8 6 
1 PICK COPIEERT KET I-DE ELEMENT VAN DE STACK NAAR DE TOP VAN 

DE STACK. 1 2 3 4 5 6 4 PIC GEEFT: t 2 3 4 5 6 3 
1 ROLL VERWIJDERT HET I-DE ELEMENT EN PLAATST HET BOVEN OP DE 

STACKe Ìl 2 3 4 5 6 4 ROLL GEEFT: tt 2 A 5 6 3 



FORTK # FORIH « FORTH # FORTH +& FORTH « FORTH & FORTH « FORTH 

WE ZIEN NU DAT: 
k PICK IS EQUIVALENT AAN DUP 
@ PICK IS EQUIVALENT AAN OVER 
2 ROLL IS EQUIVALENT AAN SWAP 
3 ROLL IS EQUIVALENT AAN ROT 

FORTH KENT OOK: LOGISCHE OPEHATOREN: 

AND " BEREKENT DE BIT-VOOR-BIT LOGISCHE AND VAN DE TWEE 
BOVENSTE ELEMENTEN. 15 2@l AND GEEFT: 5 

OR BEREKENT DE BIT-VOOR-BIT LOGISCHE OF VAN DÈ TWEE 
BOVENSTE ELEMENTEN. 15 2l OR GEEFT: 31 

XOR BEREKENT DE BIT-VOOR-BIT LOGISCHE EXCLUSIEVE-OF VAN DE 
: BOVENSTE TWEE ELEMENTEN. 15 21 XOR GEEFT: 26 

3e INPUT EN OUTPUI IN FORTH 

FORIH KENT DE VOLGENDE INPUT/OUTPUT ROUTINES se 

HAALT HET BOVENSTE GETAL VAN DE STACK EN DRUKT HET AF 
EMIT HAALT KET BOVENSTE GETAL VAN DE STACK EN DRUKT KET AF 

ALS ASCII CHARACTER. 64 DUP EMIT «-GEEFTs @ 64 Or 
KEY, LEEST EEN CHARACTER IN VAN HET TOETSENBORD EAN ZET HET 

: ALS GETAL OP DE STACK. 
.* „DRUKT EEN TEKST AF. DE TEKST MOET WORDEN AFGESLOTEN 

MET * e"* HALLO" GEEFT: KALLO 
Ca SPRING NAAR HET BEGIN VAN DE VOLGENDE REGEL. 

INWENDIG REKENT ACORN- FORTH ALTIJD BINAIR. DE INPUI EN OUTPUT 
KAN ECHTER GESCHIEDEN IN ELK GEWENST TALSTELSEL. STANDAARD Zi JN 
AANWEZIG DE "DECIMALE" EN DE "HEXA- DECIMALE" BASIS. OMSCHAKEL EN 
GEBEURT VIA DE COMMANDO'S: "HEX" EN "DECIMAL'', HOE JE AAN 
OQ VERGAAN OP EEN ANDER TALSTELSEL WORDT NOG BEHANDELD. 

A:HET PROGRAMMEREN IN FORTH 

PROGRAMMEREN IN FORTH IS EIGENLIJK NIETS ANDERS DAN HET TOE- 
VOEGEN AAN DE STANDAARD-FORTH FUNCTIES VAN JE EIGEN FUNCTIES: 
ALS JE VINDT DAT EEN FUNCTIE ONTBREEKT» DAN MAAK JE HEM GEWOON 
ZELFI DEZE ZELF-GEMAAKTE FUNCTIES ZIJN DAN OP DEZELFDE MANIER 
TE GEBRUIKEN ALS DE STANDAARD- FORTH FUNCTIES. 

WE DEMONSTREREN DIT WEER AAN DE HAND VAN EEN VOORBEELD 

WE TYPEN INt Ì 8 XtB DUP « 3 

WAT HEBBEN WE NU EIGENLIJK GEDAAN: 
t ‘GEEFT AAN DAT WE EEN NIEUWE FUNCTIE GAAN DEFINIEREN. 
X12 DIT IS DE NAAM VAN ONZE NIEUWE OPERATOR. DEZE WORDT 

ALTIJD METEEN NA DE s GEZET. 
DUP « DIT IS WAT DE NIEUWE OPERATOR MOET DOEN. IN DIT GEVAL 

MOET DUS HET KWADRAAT VAN HET BOVENSTE GETAL OP DE STACK 
WORDEN BEREKEND. 

3 HIERMEE WORDT DE DEFINITIE AFGESLOTEN. 



FORTH # FOKIH « FORTH & FORTH # FORTH « FORTH # FORTH « FORTH 

TYPEN WE NU VERVOLGENS: S X12 « 

DAN ZAL DE COMPUTER ANTWOORDEN METt 85 OK. 

WE ZIEN DAT DE NIEUWE FUNCTIE OP DEZELFDE MANIER GEBRUIKT 
WORDT ALS DE STANDAAHD-FORTH FUNCTIES. HIJ KAN DUS OOK IN ALLE 
DAARNA VOLGENDE DEFINITIES GEBRUIKT WORDEN. BIJVOORBEELD: - 

t KIA X12 Kr 3 

3 Xt4 « GEEFT NU: 681 OK 

IN ACORN-FORTK MAG EEN NAAM VAN EEN FUNCTIE MAXIMAAL 31 
KARAKTERS LANG ZIJN: EEN NAAM KAN NOOIT SPATIES BEVATTEN. 

EEN FORTH PROGRAMMA BESTAAT UIT EEN RIJ ZELF=- GEMAAKTE FUNCTIES, 
DIE STEEDS VERDER GECOMBINEERD WOKDENe HET GEHELE FORTH 
PROGRAMMA WORDT UITEINDELIJK GEKREPRESENIEERD DOOR EEN ENKEL 
woOrDe 
OM EEN PROGHAHMA IN FORTH TE SCHRIJVEN, MOET DE TAAK VAN HET 
PROGRAMMA IN STEEDS KLEINERE TAAKJES WORDEN VERDEELD. \ 
UITEINDELIJK BLIJVEN DAN ZEER KLEINE TAKEN OVER, DIE MAKKELIJK 
IN FORTH KUNNEN WORDEN GESCHREVEN. DEZE WORDEN DAN GECOMBINEERD 
TOT EEN HEEL COMPUTEK-PROGRAMMAe WIJ ZULLEN HIERVAN NOG 
VOORBEELDEN TE ZIEN KRIJGEN. . 

WE ZULLEN NOG EEN OPERATIE DEFINIERENe 

23 43 

WE HEBBEN NU DE OPERATIE "'="' GEDEFINIEERD ALS "'VERMEVI GVUL DI G 
MET 3". WE ZIEN DUS DAT VERSCHILLENDE FUNCTIES DEZELFDE VAAM 
MOGEN HEBBEN. ALLEEN DE LAATSTE DEFINITIE VAN EEN FUNCTIE 
KUNNEN WE NU GEBRUIKEN, DUS: 

ALS WE INTYPEN: 53 « 

DAN ZAL DE COMPUTER REAGEREN MET: 9 Ok 

WE KUNNEN NU DUS NIET MEER TWEE GETALLEN VAN ELKAAR AFTREZKEN 
DAAROM IS ER EEN FUNCTIE IN FORTH, DIE ZORGT DAT WE DEZE 
DEFENITIE ONGEDAAN KUNNEN MAKEN: 

FORGET Xr4 FORTH IS NU 'X14" EN ALLE LATERE DEFINITIES 
VERGETEN. DE STANDAARD- FORTH FUNCTIES ZIJN 
BESCHERMD! FORGET DROP LEVERT EEN FOUTMELDING 
OP. 

+ 

ALS WE WILLEN WETEN WELKE DEFINITIES WE TER BESCHIKKING HEBBEN 

DAN KUNNEN WE GEBRUIK MAKEN VANs 

ULIST WE KRIJGEN DAN EEN LIJST VAN ALLE ZELF- GEMAAKTE 

EN ALLE STANDAARD= FORTH DEFINITIES: 

DE VOLGENDE KEER ZULLEN WE HET HEBBEN OVER: VARIABELEN» 
DO-LOOPSs IF=-ELSE- THEN CONSTRUCTIES: BEGIN= UNTIL: 
BEGIN=WHILE-REPEAT, EN WE ZULLEN EEN VOORBEELD PROGRAMMAATJE 

LATEN ZIEN. 



dOTTING 
KASAK NEN RTR 

Dit progzanaa aob ik geschreven om, d.m.v, het ons allen bekende 

Hlol-stokje” , tekeningen op het beeldscherm te kunnen maken. 
Iedere keer wordt er in #B31 gekeken wat daar voor een getal staat 

normaal is dat 255 (#FF), : 
Bekijken we de volgende regel 3: IFP 7BÉZl=24);kul+l an 
Als wij" nu het knuppeltje naar rechts drukken dan wordt er "1" bij X op= 
geteld, EE, : ' - 
Dat geld cok zo voor de andere richtingeneSchuin plotten doet ie ook « 

Stel dat wij ou echter dets “ontplotten” wíllen omdat, laten we zeggen, 
U een tekenfout heeft gemaakt; Wel dat is heel erg een voudig, U drukt 
gewoon,als toezift op het b.venaar rechts drukken van het knuppeltje, 
sok nog evon het drukknopje ine : 
Gaat het plotten U te snel, geen nood de Plotvertragingsfaktor helpt 
u ult de brand, Vul daar beve waar eens 1000 in en u kunt rustig 
plotten, 
Uitleg genoeg nu ? Hier vblgt de listing : 

7 t 

1 REM W‚ A.BCHEEUDER 
2 REM VOSSENLAAN 16 
3 REM 9751 GE HAREN(GN) 
4 REM JON ING=-13-882 
5 P,$l2. 

19 IN;"GRAFISCHE KODE"L 
15 INs"WAAR WIID U BEGINNEN TE PLOPTEN?, ,..X"E"YPT 
17 IN, "PLOIVERCRAGINGSPAKTOR"S 
18 P."OM TE STOPPEN ,DRUK anist”” 
19 F‚Bag 20 60;WAIT ;N.B 
28 CLEAR L 
25 PLOI13,X,Y 
7d DO : 7 j 
75 F.Bag to BiB to is natuurlijk TO 
25 Ka4BPZL 
85 IF?Ka250Y eY4l PLOI13,X,Y (tussen 9 en T moet ;) 
85 IF?Kka25l;YerlsPLOP1S,X,Y 
OF IF?Ka253;Xak=l;PLOP13,X,Y 
95 IF%e247;Xeltl;PLOPL3,X,X 
123 IFKn257;XedXelsYeX+1;PLOP13,X,Y 
105 IF?IKe24G ;KXaXl;YeYel;PLOPLS,X,Y 
119 IF?Ke23l;Xektl;feY+1;PLOI13,X,Y 
115 IF 2245 ; Keke l YaYel;PLOT13,X,Y 
„2 iF?Ka25B;laX+1;PLODID,X,X 
„05 IF?n25gs{al=l;PLOPLS,KsY 
138 IF?Ka250 ;LeX-lGPLONI5 XT 
135 IP?Ea2h6;XeX+l;PLOT15, XE 
149 IFWMKa236;Xakel;J=Y+1;PLÓT1S, XY 
145 IFMa248;XaXel;YaY=l;PLOIL5,X,Y 
159 IF?Ka23f;Xakt1;YaY+1;PLOT15,X,Y 
2 IF?%a2h2;faltl;YeY-1;PLOP15,X,Y 
16 UNTIL ?24BH9l 127 
165 P,$12; END 
zendenveneserseesevve VEEL PLEZIEResseeseesesseseseeevsesesecectvveeve 

P,S, Op dit monent ben ik bezig alle programma’s uit het Magic boek 
om te bouwen tot Joysticking en op een band te zetten, 
ls het klear ís sal ák het bandje aan u toesturen. 

Hoogachten | Wim Schreuder |\ 

Mt \ 



HEL UIJZEN EN VAN COMPUTERPROGRAMMA'S 
WEEEZEKERERETNHNERSKRREEESEERNSS 

Beate tlubgenoten / zende en luisteramateurs. 

Sinda kort is het mogelijk om aan de radiocontroledienst van de 

PIT schriftelijk toestemming te vragen tot het uitzenden van 
digitaal gemoduleerde signalen, Ì 
Voor de zendamateurs onder onze clubleden betekent dit dus het 

uitzenden van b‚a, corputerprogramná's. ' 
Ook de luisteramateurs kunnen de uitgezonden programma's opnemen 

en op deze wijze aen extra dimenais aan hun hobby toevoegen. 

In tegenstelling tot hetgeen oorspronkelijk werd verwacht, hoeven 
de programma's miet ín Basicode te worden uitgezonden, maar 

kunnen de diverse typen computers in hun eigen "dialektt met 

elkaar. communiceren, er 
A Dael 

Toestenning tot bovengenoemde experimenten kan door A, B en C 

gelicenseerden SCHRIFTELIJK worden aangevraagd bij de; 

RADIOCONTROLEDIENST 

POSTBUS 570 
9700 AN GRONINGEN - De 

Ô ’ 

Toestemming wordt door ds RCD SCHRIFTELIJK verleend onder toevoe- 

ging van onderstaande aanvullende bepalingen; ’ 

a. Als maximale bandbreedte en klasse van uitzendingen mag uitsluie= 
tend 4KEBALD, IEKZA2D, LKOJFID. en 16KfF2D worden toegepast; 

b, De uitzendingen mogen uitsluitend ín de frequentieband 
lh4 = 146 MHz en 430 » 4hO MHz plaatsvinden; 

c. De maximale tijdsduur van elke uitzending bedraagt 5 minuten; 

d. Bij het begin en bij het einde van elke uitzending dient de roep= 
naam van het amateurstation tenminste tweemaal ín spraak (con- 
form art,7) of morsetekens, gemoduleerd volgens de in dat gedeelte 
van de frequentieband gebruikelijke klasse van uitzending, te wor- 
den uitgezonden. Tevens dient voor de aanvang van de uitzending te 
worden aangekondigd dat een begin wordt gemaakt met het uitzenden 
van digitaal genoduleerde radiosignalen M 

e. Indien ambtenaren van de radiocontroledienst dát noodzakelijk ach= 
ten dient u hen in de gelegenheid te stellen (conform het bepaalde 
in art, 13) na te gaan of het uitgezonden digitaal bericht verband 
houdt met het bepaalde in art.6, lid 1 van de aan uw zendmachti- 
ging verbonden machtigingsvoorwaarden; 

f, De toestemming wordt slechts eenmalig verleend en wél voor de 
duur van één jaar, ingaande op de datun van deze brief, 

P,S. Vermeld bij uw aanvraag: merk cor puter, type microprocessor en 
de baudrate, 

TOT WERKENS, PEIFTX Ben uit Merkelbeek. 
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interface Den Haag 

voor de ACORN AZOE 0070-477000 

Inleiding: 

Om data te verzenden van een computer naar een randapparaat of andere computer 

zyn er twee verschillende methoden mogelijk.,Dit zijn parallelle overdracht en 

beriële overdracht, Bij paraìlelle overdracht worden voor een byte data 8 ver- 

echillende lijnen gebruikt als ingang of uitgang van de computer. 

Bij seriële overdracht is dit slechtse 1 enkele lijn, 

De ATOM beschikt al over de mogelijkheid om data parallel te verzenden met behulp 

van het V‚I,4. dec. (6522). Om een veelheid aan bedrading tebeperken kan men 

seriële overdracht toepassen, In zijn meest eenvoudige vormtis dit slechts een 

S-èraads verbinding van couputer met randapparaat,. 

Om de data van de databus (parallel) om te zetten in seriBle data kan men een enkele 

rt van de V‚l.A. gebruiken,echter er is dan een vrij groot programma nodig wat 

den ook nogal gecompliceerd van opbouw is, Voorts krijst men problemen bij het 

transporteren van data in "full duplex" (zenden én ontvangen over eon enkele -— 

verbinding op hetzelfde moment), Ben betere methode is om doze functies te laten 

verzorgen door een enkel i.c. In de 65XX serie is er een dergelijke chip aanwezig. 

Dat is de 6551 ACIA (Asynchronous Communicatkons Interface Adapter). Dit i.c. noemt 

men ook wel een UART,zoals de 8251 van INTEL die dezelfde mogelijkheden heeft voor 

computers met 8080 of 8085 processor. 

De 6551 bevat alle benodigde electronica om data van parallel naar serie om te 

zetten volgeùs een programmeerbare codering, en vice versa. Ook kan de i,c. setie 

data verzenden en ontvangen op 16 verschillende snelheden (baudrates). 

Warden alle zend- en ontvangaignalen van deze ACIA nog omgezet in#2V/-12V niveaus 

' heef t men een RS 232-C interface, RS 232-C is een Anerikaanse normalisatie voor 

Seriële transmissie van computers met allerlei randapparatuur, de Europese equiva- 

lent is de V24 norm. Het verschil tussen beide is de connector die men toepast, 

RS 232-C gebruikt een 2j-pol. D-connector met genormaliseerde aansluiting en de 

V24 schrijft helemaal geen bepaald type connector voor, 

de Schakeling: 

De hieronáer beschreven schakeling bevat een 6551 met interne baudrate-generator, 

een bijbehorend kristal,voor alle i/o lijnen optionele inverters (via stropjen te 

selecteren),lijn-drivers en -roceivers om ervoor te zorgen dat de signalen 

op HB 232-C niveau &ebraehk werden. Alle verbindingen van de ACIA met de FLS 

bus van de ATOM zijn voorzien van Pull-up weerstanden om verrassingen te voorkvomen. 

Ongebruikte inverters zijn via weerstanden met de 5V voeding verbonden,de voe- 

dingespanning van de verschillende i.o. 's zijn ontkoppeld bij de í.c.'s en de 

+I2V/-12V voeding is nog eens extra afgevlakt teneinde zo zuiver mogelijke voedings. 

vpanningen te verkrijgen, 



Yoorts vindt U ín het schema enkele i.e.'s âie tot doei hebben om 

het niveau van de ingangen en uitgangen van da ACIA op het genorma- 

Lisserde spanningsniveau van RS 232 te brengen.(+12 Volt voor een "O' 

en -l2 Volt voor een #1!) 

De voeding maakt de schakeling compleet. Deze hoeft slechts de beide 

i.c.'s 2 en 3 te voeden. 

De complete hardware staat beschreven in een artikel dat inmiddels in 

het drukwerkarchief is opgenomen. Om alle mogelijkheden van deze intere. 

face op te sommen is Acorn Nieuws te klein,dug zal ik slechts de voor- 

naamste vermelden. 

De interface kan geprogrammeerd worden voor de volgende functies: 

baudrate(50,75,110,135,150,300,6500,1200,1800, 2400, 3600,4800,7200, 9607 

en 19200 baud) 

aantal stopbite(l,lk,2 stopbits) 

data woordlengte(5,6,1,8,bits overdracht) 

echo-toestand,interrupt aan/uit,ontvanger aan/uit,zender aan/uit,reset. 

‘ 
1 

Bij de in het drukwerkarchief aanwezige pakket documentatie is ook een 

programmavoorbeeld dat de ACIA kan sturen gevoegd. 

Omdat de omvang van dit project nogal groot is om in 1 keer te beschrij- 

ven zal ik in de volgende Acorn nieuws het een en ander vertellen over 

hoe men met deze interface kan werken, 

Tot slot den nog wat over de aansluiting op de ATOM. Er wordt gebrui 

gemaakt van de nog vrije connector PL8. Deze connector bevat de adres 

dijnez:voor het gebied #B400-#BTPP. De interface bestijkt slechts de 
adressen #B400-fB405. 

skzelf heo de schakeling nu in gebruik om met behulp van een MODE 

ner telefoon te communiceren met een andere computer die 40 km verder 

staat. Ook heb ik al een andere computer DIRECT gekoppeld om op de 

respectabele snelheid van 9600 Baud gegevens met elkaar’ uit te wieseler. 

En dan hebben we het nog niet eens over alle mogelijke randapparatuur. 

es Albert Verheij. 



RS 232-C interface voor de ATOM. 

Het verzenden van data tussen een-computer en een randapparaat of andere 

computer kan op verschillende manieren. De eerste manier ie parallel 

overdracht. In de Atom wordt daarin voorzien door het i.c. 6522 (V.I.A.) 

De tweede manier is serie overdracht. Deze methode wordt toegepast 

als er minder lijnen beschikbaar zijn of als er grote afstanden aver- 

‘brugd moeten worden. Toepassing van een serie interface vindt men bij 

allerlei apparatuur zoals printers,beeldschermen,terminals,andere com- 

puters en MODEKS (voor data verzenden per telefoon). 

Ook Viditel werkt met seriële overäracht. 7 

De volgende schakeling is hiervoor ontworpen en kan op de interne connec- 

tor PL8 van de ATOM aangesloten worden. 

WITGAVERA 

TED  Ctraanib data) 

DTR? Cdeka bermmal 
RTS® Creauast do send) 

4.8qvanddz kristel te pasa. 

In het schema ziet U 1 grote i.c.,‚dat is de 6551 ACIlA(Asynchrohous Com- 

munications Interface Adapter). Dit i.c, bevat alle elektronica om 

data op de juiste manier tot te bewerken voor serie overdracht. 

Deze seriële evenknie van de V.l.A. heeft net als de V.I.A. eqn aantal 

interne registers die geprogrammeerd kunnen worden. 

Dat zijn achtereenvolgens de volgende registers: 

register O- Tranemit/receive data register. Dit register bevat’ de ontvan- 

gen data als men het leest, en het bevat de te verzenden 

data als er in geschreven wordt. 

regieter à- Status register. Dit register bevat "vlaggen" ten behoeve 

van de programmeur. 

register 2- Command Register. Dit register moet geprogrammeerd ‘worden 

om de i,c, op de gewenste maniër:ts gohakelen;a v=énp 

register 3- Control’register. Dit register moet men programmeren om de 

overdrachtsnelheid (baudrate) te bepalen. 
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De edgeconnector is gebruikt omdat deze print aag insteek-unit in 
een 19-inch rack wordt gebruikt. De connector kan worden verandert in 

een ander type dat voor inbouw in de ATOM geschikt is. 

Let er overigens op dat er signalen met een potentiaal verbonden dienen 
te worden om goed functioneren van de ACIA te garanderen. 
In het geval van mijn toepassing moet Ciear to Send op de AClA laag zijn 
omdat er anders niet gezonden kan worden, De beide signalen Data Set 
Ready en Data Carrier Detect moeten een potentiaal op de input hebben 
cudat er geen open ingang toegestaan is voor deze signalen, 

be plaatsen waar de keuze-stropjes gemaakt dienen te worden ziet U in 

het midden van de print. 

Let vooral goed op de eansluitingen van de print op de ATOM, kleine vergis- 
singen kunnen grote konsekwenties hebben. 

batdttidtddet deed dd dd bd bd ett dt tt 

Jpmerkingen betreffende het statusregister: (zu pag.zj) 

de bits in het statusregister van de acia kunnen na in een bepaalde toestand ge- 
somen te zijn gereset worden op de volgende manieren: 

Parity error = wordt vanzelf gereset 

Framing error - wordt vanzelf gereset 

Overrun erfor » wordt vanzelf gereset 

Rec.data reg. full - reset door uitlezen van rec.data reg. 

Pransm.data reg. empty - reset door schrijven in TxD reg. 

BED „ niet resettable 

DSR „ niet resettable 

TRQ „ reset door uitlezen van status register 
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Prograesatuur: 

De ACIA is net als de VIA te programmeren door enkele bytos weg te schrijven in 

zijn interne registers. Bij de ACIA zijn dit slechts twee regiaters,een derde 

zegister bevat een STATUS WORD en een vierde register bavat de ontvangen of te 

verzenden data, De opbouw is als volgt: 

{5400 — Transmit data /Receive deta Reyister 
FBA01 -— _ Statun Register /Soft Reset 
#E202 — Command Register 

{E403 = Control Register 
TROL REGISTER: zlelstalstarfs fo | 

Töet stopbit O0 Ö Oni6x externa klokpuie 
{1e2 stopbits 0 00 1e 50 BAUD 
ij 1 stopbit (B=bits 0 0 1 0e 75 BAUD 
\ en pariteihit) OO 1 te 110 BAUD 

Ak stopbit (S-bits O 1 O Om : 135 BAUD 
geen pariteit) 0 1 0 fe 150 BAUD 

m7 O 1 1 Os 300 BAUD 
en O 1 1 1e 600 BAUD 
‘ie Daö bits 1 0 0 Om "1200 BAUD 
1 1m7 bits 1.0 O tw 1800 BAUD 
Î1 Oa6 bits 1 Q 1 Oe 2400 BAUD 
“15 bite 1 O 1 1m 3600 BAUD 

1 1 O Oe 4800 BAUD 
‘Deexterne ontvanger klokpuls Ô } M Ban Too BUD 
J=interne baudrate-generator 4 1 1 1e19200 BAUD 

“BAD REGISTER: (PTSTSTATST2T [0 | 

ie = Üm geen pariteit bit 
‘0 G 1u oneven pariteit 
‚3 1 1m even pariteit 
3 0 Je HI'pariteit verzonden 

geen controle. 
Î 1e “O4pariteit verzonden 

geen controle, 

Owontvanger en alle interrupta uit 
DIE hoog) 

\nontvanger en alle interrupts aan 
laa 

Om SEU interrupt aan via bit 3 STR 
te INU interrupt uit 

0 Oe hoog ÏÎranem.uit TxD int,ui 
O 1e KES laag transmeaan TxD int. 
1 Oe FTS laag tranemsaan TxD int.u 
1 1e HIS laag transm.BRK TxD inteut 

at Znermaal 
‚J=achelbits 2 en 5 moeten "O0" zij 

hardware reset 

aoftwara reset 

(CONTROL REGISTER) (CORKAND REGISTER) 
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STALUS REGISTER: CEBLBEF LJ] 
hb parity errori0mgeen foute pariteit 

1=foute pariteit 

ens orrorigngeen frame fout 
Iaframe fout 

overrun errors0ageen overrun 
jsoverrun 

RxD register sOmniet vol 
tevol 

TxD register 1Oeniet leeg 
jaleeg 

DEE sO=NDCD laag (draaggolf aanwezig) 
1=NDCD hoeg (geen draaggolf 

DER :O=NDSR laag (data set ready 
1=NDSR hoog (niet klaar) 

1O=geen interrupt 
Jwer ig een interrupt geweest. 

bij resets 

hardware reset . 
software röset N 

Tnspassingens 

It mijn toepassing is de RS 232-0 interface ingebruik óm met behulp van een MODES 

{medulator-demodulator) data via telefoonlijn over te zenden. In dit geval heb ik 

net NCTS-signaal aan =12V gehangen om te kunnen zenden. Nodig is dan natuurlijk de 

modem. bv, een 300BAUD asynchrone modem met P.T.T, goedkeuring. Andere toepassingen 

zijn bv. het besturen van printers, plotters, video-torminals, papier-termínals, 

andere typen conputers enz. Over het algemeen worden dit soort apparatuur vaak 

“Jerust met RS 232-C interfaces. Pereoonlijk heb ík mijn ATOM al enkele malen 

rect of via moden verbonden met een andere computer. In dit gevel was de andere 

“.nnuter ean D.A.I, micro met de 8050 ale processor. Deze verbinding werkte uitstekend 

‘n de mogelijkheden zijn erg groot. Twee computers kunnen informatie van hun 

scessenborden záechtbaar maken op hun eigen acherm en op. het scherm van de partners” 

Cok kan informatie uit het geheugen worden gecopieerd en aangepast. 

“vee ATOM's onderling kunnen op hoge snelheid (max,19200 baud) programma's uitwisselen 

„Ju verdere mogelijkheid ís het aansluiten op oon telex (50 baud,5-bits code) zonder 

ap) menswaardige problemen. 

voodzeak blijft natuurlijk altijd om een stuur(driver)prograuma te schrijven 

vaarnec de interface werkt.Een dergelijk programma kan in BASIC,of als dit te traag 

‚8 in machinetaal geschreven worden. 

tijgevoegd vindt U enkele nuttige routine'g en een programma om cen modem te bedien 

nan. 



Ccuurprogranma: (voorbeeld) 

10 P.$12 
20 P,"RS-232-C DRIVER" 
30 P."8-1952 A. Verheij"! 
4O Pe Umma menen ue 

‚50 DIM LL(4),P(-1) 
60 GOS.a 
10 P,DE ATOM IS NU EEN DATATERMINAL"' 
80 P,"CONTROL-CODES: CTRL-H BACKSPACE"' 
90 P.» CTRL-I HOR. TAB" ' 

100 P.” CIRL-J LINEZEED"' 
110 P." CTRL-K VERT. TAB" 
120 P.. CTRL-L FORMPEED'! 
130 P." CTRL-U CARR.RET, 
140 P." „CÍRL-[ ESCAPE"! 
150 Pp." CTRL-# HOME CURS"* 
160 LINK LLO;REM INITIALISEER ACIA 
170 Do 
180 LINK LLI;REM SCAN RS-232 EN KEYBOARD 

190 UNTIL O 

200,.END 

2i0aP.$21 

220£ 
230: LEO LDAB®I6 (control word in acau 

240 BTAHB403 /accu naar control register 

450 LDABHOA /command word in accu 

260 STARB4O2 /Jaceu naar command register 
270 RTS {return 

280:LI1 LDA@#08 /maeker in accu 
290 BIT#B401  /test bit 3 van het status register 

200 BNE LL2 /indien ongelijk naar LL2 

310 LDA#B400 /inhoud receive register in accu 

320 JSREFFF4 /äruk inhoud van accu af 

33O:LL2 JSRWFETL /is er een toets ingedrukt 

240 BCS LL3 Aindten carry (geen toets) ‚return 

350 JSR#PFE3 /haal toets op en zet in accu 

360 JSRHFFP4 /äruk inhoud accu af 

370 STA#B400 /oreng inhoud accu naar transmit register 

…80:LL3 RES /return 

3601; RP. $6;RETURN 



sti ideetdesr 

verding: +12 V/=12 V/+5 V/O VND) 

rputs/outputs: +12 V/=12 V t‚o.v.GND 

vrudvates: — 50,754110,135,150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200,9600,19200 Bá, 

externe klokt 16 x baudrate (optie op pen RxC van 6551) 

kristal: BEN 1,8432 Wiz 

stronjes: : alte inpufa/outputs hebben polariteit-keuze. - 

Randshakes aanwezig zijns CTS» Clear To Send fonts 
ren RTS- Request To Sand output) 

DaR- Data Set Ready ánput) 
DTR- Data Terminal Ready bonte) 
BOD- Data Carrier Detect (input) 

Fizielndicatie: (onderdelen bij de gewone vakhandel gekocht) 

552 ACIÁ Sf 50,n 

5152 Line Driver f Ave 

ês Line Rec. Sf As 

SLEGA inverter f 1,- (2x) 

Esietal LT 25 

te Lennector fT 30,- (Ancl.kapje) 

Lratcable LL 5e 

Trical is de interface te bouwen voor ongeveer f120,- (als de print ong. f15,- kost) 

Da vrint is enkelzijdig te maken ala men geen bezwaar hoeft tegen een aantal stropjes. 

S, oedag voer olé Ger face af waelraf efo ongtuean {- logde - 

1 Configuratie ACTA en Deconnector: 

« ET 

SY65 54 
TxD- pen 2 De andere pennen zijn voor 
RxD= pen 3 zover mij bekend is niet 

benoemd,dus kan wen de andere 

OND pen 7 signalen daarop aanbrengen. 
CTB pen 5 

RIS pen 4 

DIR- pen 20 

DSR- pen 6 



De Voeding: 

De voeding die toegepast wordt kan eenvoudig gehouden worden. Er worden geen hoge 

eisen gesteld aan de symmetrie van deze voeding. 

Een goed werkende voeding vindt u op het ouderataande schema, waarbij toch een mooie 

symgetrische voedingsspanning voor de interface en evt.andere schakelingen wordt 

verkregen. De toegepaste OPAMP houdt de uitgangsspanning mooi stabiel met zeer 

kleine verschillen tussen de positieve en de negatieve voeding. 

Sthema (voeding ): 

Jose Te 
Be 7912 f = 200mÂ 

ete uÂ741 TR 17-0517 
secundair. 

fu | C1- 1000uF/40 V 

: Cz. 100uF /40 V R1-10 K 

Opmerkingen: . 

Zoals U waarschijnlijk al gezien hebt wordt bij het aansluiten op de ATOM gebruik 

gemaakt van de vrije plaats voor een connector PLS, Doordat de print van het 

Eurokaert formaat ig past deze gemakkelijk in de ATOMekast, Voor de 25-pol, D- 

connector zal een gat in de achterwand van de kast gemaakt moeten worden. 

{bve onder de Extension Bus). 

De pinconfiguratie van PLS staat beschreven in de bouwbeschrijving van de ATOM 

u is als volgte 

20 16 128 4 (gezien vanaf kant lvan de print) 
wallet: 

LK3 NUE ! LK 3 woet aangebracht worden 
en zeneren teneinde IRQ mogelijk te waken. 

na 1À mi . 
19 (1561417 3] 
11 159 5 4 

1e 6- _D2 11- GND 16- A2 
2 Be 7- D3 12- Al 17- Á2_clock 
5e D4 B Do, 13e DT 16- « E 
4- BEOO g- 14- 19- 
5- Dl 10= Veels Volt) 45- A3 20 RST 

Ab Verheij 



Geachte heer Borghaerts: 

Hierbij een programma'tje voor het tekenen met de Joy-stiok,Het progranna 

heeft de volgende voordelen t.o.v. dat van u (acorn nieuws 5) : 

Als de Stick heen en weer bewogen wordt, wordt er niet direct een 

lijn getrokken, raar gaat er slochts een punt heen en weer; tekenen ge- 

sohiedt na het indrukken van do kmope 
2) Tekeningen lkkunnon worden opgeslagen op band; na teruglesen werkt 

progreara nog, zn de tekening ken dan eventusel nog verbeterd worden. 

EET WERKEN ST DIT PROGRAMA: 

De tekening, die vo uiteindelijk op het scherm willen hebben,tekenen we 

mot een (org) sacht potlood of vilstift op een stuk doorsichtig plastik, 

wat we daarna op hot schera bevostigen, (we kunnen natuurlijk ook direot 

op onze T.V, tekoncn, maar dit heeft weer als nadeel dat we het scherm 

telkens schoon moeten uaken, hetgeen (vreemd genoeg) niet met P.$ 12 Lukt.) 

We bewegen de stip nu naar een lijn, die we na het indrukken van de knop 

over kunnen trekken,e zullen merken dat we geen schuine lijnen kunnen 

trekken, wat wo oplosser door: Joy-stick omhoog,rechts,omhoog...eto, dat 

(hoe vreend dit ook klinkt, )in de praktijk beter blijkt te werken. 

Als we dan uiteindalijk tevreden zijn over ons kunstwerkkunnen we hem op- 

slaaï: na het intypon van een S (Ja,ja, inderdaad van Save) kunnen we de 
reoorder gtarten (RECORD TAPE), en de spatiebalk indrukken, 
De tekening zordt dan geruisloos, zonder dat wij er ook maar ists van ner- 

ken,ruiken of zien, overgsseind. 

Perugroepen van een tekening göschiedt na het indrukken van een L(oad), 

starten van bend (PLAY TAPE), en indrukken van de spatiebalk. 

(opmerking:deze beide handelingen worden verricht sonder naaa; wat het 

voordeel heeft veol sneller te zijn, waar het nadeel heeft dat een teke 

ning neer makkelijk kan “verdwalen” ergens op een banâ,oplossing:steller= 

stand van recorder goed bijhouden,;anders regel 2108240 veranderen.) 
Het programma spreekt cigenlijk verder voor zich, ieder kan aanpassingen 

maken naar zijn behoefte (wit op swart ipv. andersom, stippelen, voorge 

progvasmeerde cirkela ‚vierkanten e.d., oto. etc.) 

107 DIN P(=1) ; BaatBOO1 ; XO; TO D 
20  [sJSR&PEIN; STTAEO: PTS; J € 
30 _ CLEAR 4 ® PROGRAMMA JOYSTICK 40 FOR Q =##6000 20449800 STEP 4 
50 1Qe-1j NEXT Q 
60° _#HOHOE 
JO LINK TOP; Ru?if80;IF Rm 51 GOSUB 200 
0 Be 44 OOST 290 

PEL2 0 PLOT5,Z,Y ; GOTO 110 , 
100 PLOT 13,x,T ik Andre de Bruin 110 IF 2B= 255 POOT 15,X,I; Amt 1COTO 70 
120 IF Aut Por 135,XeY 8 AQ 

130 IP ?Bu 239 OR ?B = 238 T=l+1 
140 IP ?Be 247 OR ?B » 246 Rakt 
150 IF ?D= 251 OR ?B = 250 Tant 
160 IP 5m 253 On EE = 252 kXel 

370 FOR Ia j TO 1 ; REXT 175 PLOT 15,X,Y3 GOTO 70 REM: regel 170 regelt snelheid van lijntrekken; 
200 P. & 30 Iet to 100 ie erg praktisch. 
210 «SAVE 8000 9600 
220 RETURX N n 

250 P. $ 0 ’ D 

240 “FLOAD 8000 "/ 
DRA peen 



DEE uster uit het neoerden 
Wim Schreuder uit Haren kwam op het idee n‚a.v, ‘harpsichord' een programma 
te schrijven, dat het mogelijk maakt méér tonen te programmeren en de toon- 
lengte per toon te regelen, 
Voor dedersen, die een TOOLKIT heeft, die de statements BEEPX,Y,READ en DATA 
bevat, zijn hier twee programma's « 

++++ MUZIEKDOO St++++ 

20 P.$12 
30 : DIMAA(475),BB(475) 
40 P."HET AANTAL TONEN WORDT STEEDS" “BIJGEHOUDEN,HET MAXIMUM" ” 
50 P,"IS 475"""ALS U,UW LAATSTE TOON INGEVOERD HEBT," 
65 P."TYPE DAN VOOR HOOGTE EN LENGTE EEN°O’ IN" 
10 P."DE TUNE WORDT DAN GESPEELD" “"VEEL PLEZIER !1““ 
80 P."DRUK OP EEN TOETS” 
90 LINK FFE3;P.$12 

100 Anet 
110 DO 
130 Ashel 10 Xe-1;P.$12; RESTORE 160  Per(ra”) zo 5 

# ee 170 _ IN. "TOONHOOGTE"B vo rare 
180 IF BeO THEN CaA 
190 IN "TOONLENGTE"D 
200 AA(A)=B;BB(A)eD 
210 UNTIL Bel 
220 Amel 

40 P."::::WILHELMUS VAN NASSOUWE: 1: :"" 
50 UNTIL Xe16 
60 READX;READ Y 
TO IF Xe1111 GOTO 500 

65e Do 80 BEEPI,Y 
90 DATA 183,13,137,13,137,13,121,6,108,6,102, 240 AmAe1 Lein 

= : De : ’ 
250 BeAA(A); D=BB(A) 100 DATA 108,13,121,6,108,6,102,13,108,13,121, 260 _BEEPB,D eu 

, , 270 UNTIL As=C;P.$12 380 P.NTUNE NOG EENS SPELEN?" 110 DATA 121,13,137,37,183,13,13%43, 128,6,108,6 
120 DATA 102,6,121,108,13,121,6,108,6,102,13, 290 IN."(JAet,NEE=0)"Z 108012 

t 

No Per Goro 220 130 DATA 121,6,137,6,121,13,137,37,108,6,102,6, 
’ , 91,25 

320 Fe HOPENLIJK VOND U HET LEUK" 40 para 81,13,91,25,102,13,108,13,121,6,108,6, 330 END 105,13 

150 DATA 108,13,121,13,137,13,121,25,183,13, 5. 
6,145,6 

er bd 170 DATA 163,6,145,6,137,13,137,13,145.13,137,37 
nn et mame 180 DATA 1111,0 : 
id 399 GOTO 60 

500 IN."TUNE NOG EENS SPELEN? (JA=1)"A 
510 IF A= GOTO 10; END 

PTOONLENGETE ONHOOGTE 

: Sec. GETAL oktaaf 2 ; oktaaf 3 ; oktaaf 4 

DO 205 C i ; Û 5 250 
c ; 194 ; 96 + 4T 2 « 100 

RE D + 183 91 s 45 4 Ì 50 
D s 173 : 86 : 42 ï 25 

MIE s 163 : 81 ; 39 1/4 13 

FA P : 154 : 76 : 33 1/8 6 
Pr : 145 : 12 : 35 1/16 3 

Sa G : 137 ‚ 68 : 33 
G s 129 z 64 : 31 Spatie: van b.v. 2 sec: 

LA A 246 s 121 : 60 : 29 BEEP X,Y, waarbij: 

Bb 231 : 114 s 57 : Toonhoogte « 1 

TB 217 : 108 s 54 ; 26 Toonlengte = 100 
pe c 24 

WA. Schreuder, 



PRIEMGETALLEN LOTTO-HULPJE 

Berekent alle priemgetallen groter dan Het programma doet wat het zegt: 
een opgegeven beginwcarde. Het verzint getallen, dip je kan 

L invullen op Je lotto-formulier en 
. zet ze vervolgens op volgorde van 
5 ClearO laag naar hooge 
10 Print "Priemgetallen”' t 

20 Input "beginweardo: “Ksprint' 7 

20 Ie K5200 than” Kake1 do Dru H(5) 

N 20 DIM 22(6) 
50 DeD+2sHaK/D; LeKSD n 

60 If D>H Thon print K,* is een priem- Se rr ey en getal x 
getal,”"';goso 40 26 Y=ABS(RND%41 )+1 

710 If Lu0 goto 40 : 
80 Goto 50 28 Next N 
90 END 30 22(1)sABS(RND%41) +1 

In 50 For Ne2 to 6 
RUN : 60 ZZ(N)=ABS(RNDE4 1 )+1 
Priemgotallen TO For Mai to Nei 
Beginwaarde: 2250 80 If ZZ(N)=Z2(M) goto 60 

251 is een priemgetal 90 Next M 
257 tö eon priemgetal 110 Next: N 
263 is een priemgetal 120 For Nel to 5 
269 is een priemgetal 130 For Kel+1 to 6 
271 is een priemgetal 140 If 2Z(M) ZZ(N) goto 200 
217 As aen priemgetal - 150 YaZZ{N) RUN 

baatstdd 160 ZZAN) =ZE(M). 
HEAEAAdE tE ett Geef een getal?23 

170 ZZ(M)=Y 4 

z05 Next H 10 

BEULBENEE z IUEBREACH #0 ?.22(N) ij 
220 Next N 22 
225 P.2Z(6) 36 

In kooru Nieurs nr. 3 blz 21 was al eens zo'n 230 END 39 
interface gepubliceerd, De nandepoort van de 
7438 hoeft echter alleen te schakelen tuosen Rn ee annae a dd dd 

wel en geen stroom. DAT KAN EEN ENKELE TRANe 
SISTOR OOK 1! Vandaar dat 1k zelf de scakeling gebruik, die hierbij is afgedrukt, 

Deze heeft de volgende voordelen: 1) Hij is goedkoper 2) Hij ie kleiner, dus 
Feeds der in te bourven ( bij mij zit hij gewoon op de printer=connector geaol- 

eerd.). 
Overigend: vrijwel ieder type apa. transistor zal ín deze schakeling voldoen, 

+5V G. Akkermans, 

189 Obm 

| ° - CELETXPE 

+ 
PA2 20 mA 

PL5 aurrent joop 
30 KOhm nn 

’ npr=tranaiator 

bijv: 253904 



£ Ral 

ie 8 BÀ Pi FA: 
Geven ti 

1 
20 
30 
«û 
50 
60 
10 

sò 

20 
100 
110 
120 
130 
tao 

150 
t6û 
170 

130 
190 
200 
210 

224 
230 
240 
25a 
270 

1e 
290 
300 
310 
320 
330 
3aû 
350 
360 
310 
3e0 
320 
400 
«10 
aad 
430 
440 
&sa 
“60 
410 
“80 
420 
500 
510 
520 
530 
5a0 
5S0 

550 

$30 

Het is een denkspelletje dat je k 

R=lOiZ*IsREN VOSR TJ BArdais GHLERG det 

Boite 

Pe UIMSPEL"** 

Tekin 
Lim BEI) 

bin WVC4S 
Dim Hud 
DIN QL20i 

VUL IDEE UVC es UVC ME VUL del} 

INPUT"KEN JE DE SPELREGELS (JA/NEE) SH 
IF Mt=78 GOSUS 760 
IRPUT"HOE SPEEL JE?(O= GOED» 12MATIG» 
Pe 
INFUIT"WAT IS JE NAAM'SQ 

FOR Nel TO Ji BBEND2AESCRNLAESIEINEXT N 
Pe 
INPUT"WIL JE BEGINNEN? (JA/NEE)''SH 
TslifseisGOSYB 1090 

IF 2 Já GOSUB 540 
IF T#0 GOI9 320 
IF 5=9 GOI9 230 
IF E=Q THEN Ps 
ib Yael GOTO 250 

IF E<>0 THENP. "DAT WAS EEN SLECHTE ZEIs""'s $Q4" 1"! 

FeN=1TO20 3 VAITEN:N 
GÌsUB 490 

iF Te0 GOTO 320 
Y.Q 
IF EzQ THEN Yai 
$hia""JÂ"";GOTO 120 
INPUT'NOG EEN SPELLETJE? (JA/NEE)"SH 

IF ?HeJu GOTO 150 
P.-512:"'OM TE SPELENt TYP 
END 
GJSUB 1110 
IF E20 GJ1Q 710 
IF ALSCANDASI<S GUTO 740 
Na0 
NaNel 

IF CE&ULENI Ja UVEN) GOTO 430 

GJTJ 400 
ted 
tatel 
IF (BBEIJ&UVEND Je YVEN) GOTO UTO 

GITO 440 
BBL) BBCIDSE 
RETURN 
B. “MIJN BEURT" 
FsNe 1 700005 WAITINeN 
GISUB 360 
F)R Nei TO 10 
GOSUB 1080 
IF 140 Pe"IK HEB GEWONNEN" "*"" JAMMER VOOR JOU, 

IF Za0 GOTO 570 

IF TaQ FelatT0Ssf.Ne80TO4OSTEP- 43 BEEPNe Ki NANIN. [ 

RETURN 

2e SLECHT) "5 

HDAT WAS EEN GOEDE ZETs"*s $Q2"'1"* 

IRUN SN 

SWALTINEXT N 

‚sq 

epslen tegen de 

vertel ae 

Ls 589, 14 30 
540 
530 
690 
610 
620 
630 
640 
&65G 
660 
670 
680 
690 
200 
710 
720 
740 
15a 
160 
110 
780 
130 
800 
810 
geo 
830 
840 
85a 
860 
570 
880 
"$90 
200 
910 
„20 
230 
940 
950 
960 
vo 

„ 980 
„20 

1000 
1010 
1020 
+030 
vaag 
1050 
1060 
tar0 
+080 
1020 
1100 
tELO 
t120 
1430 

computer. 

Pet" GdUw BEURT" 
INPUT"WELKE STAPEL"L 
iF Ie) G9TO 590 
iF 1»3 GOTO 590 
IWPUT"HOEVEEL ERAF“L 
IF L<l GITO 620 
if Zed GOTO 660 
IF BBCID<L P+“DIT KAN NIET("''i BEEP 44e A45GOTO 590 
IF BACIJ<L Pe“DIT KAN NIETIIH'"*;GOTO 620 
BBCIJe BBEID-L 
GOSUB 1G80 
IF Ta0O Pe ''“JE HEBT GEWONNEN I"*, "GEFELICITEERD, 
iF Z20 GOTO 720 
IF Ta0 F.lelTO33FeNe4&0OTOSOSTEP4S BEEPNe 1iNeWiNe 1 
RETURN . 
N=ABSCHNDEJD + L 
IF BB(N)PS5 BB(NI2BE(ND-S-13GOTO 480 
IF BEEN)>0 BB(N)=BB(N)=15GO0TO 460 
GOT) 740 
£.Sië 
TeEie0 
Pe “HET NIMSPEL IS EEN GEZELSCHAPS-"'" 
Pe“"SPELs DAT IN ZIJN EENVOUDIGSTE"" 
Pe"“VORM GESPEELD WORDT DOOR "* 
Pe“TWEE SPELERS. ** 
Ps"EEN IN PRINCIPE WILLEKEURIG"* 
Pe“AANTAL FICKES IS VERDEELD OVER"! 
Pe""DIIE STAPELTJES: ** 
Ps'OM DE BEURT NEEMT NU EEN SPELER" 
Pe""YAN EEN DER STAPELTJES EEN"* 
P«"AANTAL FICHES WEGL DEGENE DIEs'* 

„‚sqer? 

Pe“QP DEZE WIJZE VOORTSPELENDEs"' 
P+“DE LAATSTE FICHE WEGNEENT 15'* 
Pe" WINNAARI"®®* 
INPUT"DIUK OP RETURN" SH 
Pesl@ 
1sEl=0 
Pe" IN DEZE UITVOERING NEEMT DE“* 

Pe" DE COMPUTER VRAAGT ZELF AAN 
Pe JAN WELKE STAPEL EN HOEVEEL"* 
Pe“FICHES U WILT WEGNEMENI"' 
Ps“*DE COMPUTER GEEFT DE AANTALLEN" 
Pe"FICHES WEER DOOR DEZE NAAST"! 
Ps "ELKAAR AF TE DRUMKENe "' 
Pe** 

Pe""VEEL SUCCESI"** 
RETUIN E 
Pe '“DIT [5 HET RESULTAGT:"* 
Pe '"STAPELI STAPEL® * STAPEL3" 
P«BBCID:BB(2), BBI ** 
EaBHCl}4BB(2) 5 EREN BBC 3) 
TeBBCID+BB(2I BEC 
RETURN 

Gerard Akkermans 



L— 2 maal 4 MHG 2 Door Arno Kälìienazr. 

Dít artikel gaat over hoe men met eenvoudige middelen âe ACORN scft/hardware 

matig kan omschakelen tussen een kloksnelheid van 1MHZ en 2MHZ, 
In de eerste experimentele fase monteer je een wisselschakelaar,zodat je 
al even kunt merken wat het verschil is in verwerkings snelheid, Hierdoor 
wordt vanzelf warm voor beter werk wat hierna volgt, maar waar wel een paar 

uurtjes knutselen voor nodig Äs. 

Het Èpeelt zich voornamelijk af rond IC 44 de 74LS393. Dit IC deelt het 

4 MHZ kloksignaal zodanig dat An de originele uitvoering de 6502 CPU een 
4 MHZ signaal krijgt. 

war je het met een wisselschakelaar doen (zie fig. 1) dan is dit wel leuk 
om even te proberen maar blijvend zal het geen succes zijn en wel om twee 

redenen: 
ì a. Na elke omschakeling is er een "BREAK" nodig.Dit komt door het denderen 
en het niet synchroon met de klokpuls schakelen, toevals treffers uitgezonderd 
natuurlijk, 
“ b. Bet is niet mogelijk om vanuit het programma de snelheid te wijzigen. 

tsoft schakelen) 

De volgende eenvoudige schakeling (fig.II) voldoet al beter en heeft de 
twee voorgaande nadelen niet, De schakeling heeft slechts één IC nodig en 
wel de 7400. 
Toch is er cok hier een nadeel en wel dit: na het aanzetten of na een BREAK 
weet je niet of je in de 1 MHZ- of 2 MHZ mode bent. Dit is te kontrolleren 
d.m.v. "CTRL G" (vergeet niet hierna op ESC te drukken) .In dien de toon 
twee maal zo hoog ís als normaal dan is het uiteraard de twee MEZ mode. 
Deze schakeling maakt gebruik van een uitgangspoort van IC 25. Door de select- 

lijn aan de PC-3 poort van de 8255 PIA te hangen is het mogelijk om. vanaf 
het toetsenbord of vanuit een programma d.m.v. de volgende instructies de 
snelheid te veranderen zonder deze door een BREAKte moeten resetten. 

__ P # BOO2e # EF; voor de 2 MHZ mode 
‚ ? f BOO2= # E7; voor de 1 MBZ mode ( # >= "hex" teken) 
Eet gebruik van deze poort PC-3 behoeft nog wel nader kommentaar maar daarover 
later. 

Een leuk demonstratie programma geeft heel duidelijk de verandering van 
$nelheld aan. 

DO P.$7;2fB002 = # EP;P.$7;?fB002 = # E7;U.0 

Het resultaat zal een wisselende toonhoogte zijn. 

Het navolgende schema (fig. III) kent geen problemen.Bij elke BREAK komt 
Bij terug ín de i MHZ mode.Indien hij terug kont in de 2 MHZ mods dan moet 
je de draadjes bij pin 1 en 13 van IC 44 verwisselen. 
Hiervoor zijn twee IC's nodig, kosten ongeveer FL.3,50 en wal de 7486 (EXOR) 
én een 7473 (een JK flip flop). 
Doordat er pas geschakeld wordt op de Slank van de klok kan er geen fase 
fout worden gemaakt, ook ontstaan er geen roset problemen meer.Om dese schake 
ling te gebruiken heb je weer een poort nodig van 8255 PIA zoals &at ook 
bij de vorige schakeling gebeurde, 
Om hierop terug te komen, ik ben mij bewust van het feit dat ik hier met 
mijn vingers in de standarisatie van de computer zit waar ik zag hier geen 
andere mogelijkheid of men moet een tweede 8255 monteren.Maar dit zou voor 
veel mensen een te grote stap zijn en hen ervan weerhouden omdit alles eens 
te proberen. 

Als poort PC-J{pin 17 van IC 25) gebruikt wordt voor andere doeleinden dan 
die welke ACORN-computers hem heeft toebedeeld (het omschakelen van achter- 
kleuren en contrast) den moet LK 5 op de print {componentenzijde) worden 
doorgekrast. 



Om een onrustig beeld te voorkomen moet je vin 39 van IC 31(684/}) met een 

‘pull-up" weerstand ven t 6Gk8 aan de + SV hangen. 
Waaneer je dit doet wordt het contrast van de computer ook sterker.Als dat 

niet gewenst ie moet Je pin 39 d.m.v LK 6 aan de massa leggen, 

Ik heb dit alles al bij twee ATOM's gedaan en kwam hierbij het volgende 
probleem tegen. Het ís níet gezegd dat dit altijd voorkomt want dat ligt 
aan de snelheid van de 2114 geheugen IC's van het video geheugen.In de wode 
2 tm, 4 (CLEAR 2tm. 4) wil het bij plotten vaak een rommeltje geven. 
Biervoor zijn twee oplossingen: … 
a. De IC's vervangen door snellere types ( heb ik zelf gedaan } en eventueel 

meten of de IC's wel hun broodnodige 5 volt krijgen. 
b. Door voor elke PEOT,DRAW..... instructie de snelheid terug te brengen 

naar Î MHZ en erna direkt weer omhoog naar 2 MHZ. 
Een voorbeeld hiervan: 

regelnummer ?ÁBOO2=#E7;DRAW X,Y;P?ÉBOO2=#EF 

‘ „of elke andere instructie- 

Bij dit alles is er wel een maar!, N 

De temperatuur loopt op en de stroom consumptie neemt toe.Dat zijn maar 
kleinigheden zolang je erop let dat de IC's niet boven de 100° komen (max. 
ia 120° C.…).. 
Indien je geen geforceerde koeling gebruikt moet je de computer gewoon niet 

ennedig lang in de 2MEZ mode laten staan. 

Wat die koeling betreft, hier een suggestie: 
Bij de KWANTUM HALLEN (zwolle, waarschijnlijk ook elders) wordt een axiaale 
kooi ventilator verkocht welke werkt op 12 volt, maar ook wel op 5 volt( 
eventueel de ongestabiliseerde spanning gebruiken).Deze ventilator kost 

maar FL. 6,50 en is op de zijkant van de kunststof kast van de ATOM te monteven. 
Hiervoor moet je dan wel een langwerpig gat maken van t 10 cm bij 2 en en 
aan de aandere kant een rooster of een paar gaatjes, 
Als je zoals ík de ATOM niet meer in de originele kast hebt dan kun je de 
bij de ventilator geleverde beugel gebruiken zodat montage nog eenvoudiger 
is. 
Veel 8ucces. 

E 

qaaäruple 2 Input Dual JK PLIP PLOP 
RAND Gates with cleef 

1400 1473 

7403 open collect, outpe 
71431 power drive 

e 5 

Quadfuple 2 iapv’ 
exclusive OR G. 



fig C2mhz) 
ein 

BUBBLE SORT" ee 

1 REM"J.R.MARKS (16-8-'82)" 
1) REM"OVERNAME VRIJ MET BRONVERMELDING,” 
12 P,$12'''“BUBBLE SORT ,"'';$a3 
13 IN4"NO. OF ELEMENTS"A; DIKDB1 ;Bed20f; DIMZ65 
14 IN; "SORTING LEVEL“C;1.C€64;I=f;P. "ELEMENTS: "';G.16 
15 G.Ì4 
16 D.P.I” ";IN.$B;$8=$B 
17 BBI=B;BeBtL.B+1;I=1+1;U.IDA 0.$Ze" SORT" 
18 Iel=14$BBIe"";P."SORTING. ne ° 
19 P.J=ClT.ÁS.-1;D.E=d;F.K=fT. Iet 
2d 1.JTBBK>JTBB(K+1 ) ;D=BBK ; BBK=BB (K+1 ) ;BB(K+1 ) =B;Ent 
21 N.;U.EediN. ;P,$14'! tt 000 E00 vS tEREADT, ntt 

22 FP. J=1T0I; P.J" "$BBJ';N. sP.M5;L, ÁPE94;RU. 

toelichting: 
het grote voordeel van dit programma is dat het 
niet de strings zelf verschuift,maar de pointers 
naar de string verzet,(tijdwinst) 
deze pointers staan in de array bbí en de strings 
staan ‘vanaf #82f zo compact mogelijk. 
“sorting level” is het aantal characters vanaf 
het begin van de string dat wordt bekeken. 
dat levert dus een soort nauwkeurigheid van 

„sorteren op. 
als tijdens het invoeren van de strings blijkt 
dat het aanta) te sorteren elementen te hoog 
is opgegeven voldoet het de string "sort" 
in te voeren op de invoer af te breken. 

Hans M.,Groningen 



monitor RIC - deel 1 

> 
> n 

TOELICHTING oP de MONITOR.RH.,  CBandje 6 in het Acorn 
Clubarchief > 

ALGEMEEN: De monitor gebruikt de dubbele Punt, dus ', als Prompt, {In 

Plaats van de > in Basic), Bij het verschijnen van de : verwacht 

de monitor een opdracht. Een opdracht bestaat altijd uit 1 letter of 

letterteken, dus b‚v. een L of een M of een + etc. Wil men de 
erdracht toepassen oP een acres: dan tuPt men na de « eerst dat 
adres in, Sevolsd door de opdracht. Alles zonder spaties. En het 
adres zonder # teken. 
In de navolgende toelichting wordt AAAA gebruikt voor RANVANGERORES 

en EEEE woor EINDRORES en 0000 voor BESTEMMINGSADRES 
(Destination), ; 

VOORBEELDEN. 
ueeunsnsuuvtenTs aus een ‘ 

L De oPdracht L geeft 15 rebels machinecode-instructies vanaf 

het oPseteven adres. (Aandenomen natuurlijk, dat op het oPgeseven adres 

een machinetaalprogranma staat, dat U wilt beicijken en/of veranderen). 

' RAARL Creturntaets). 

Voorbeeld: 
menen 

:C2Bel (returntoets > 

c2s2 AS 29 LOR 2429 
 C2B4 85 12 STA M2 
C2B6 A9 MD LOR GMD 

enz. 15 regels. 

EVoor de betekenis van de MNEMONICS LOR, STR enz. zie MANUAL Blz, 

i8t en verder. 
Zie cok CURSUS ASSEMBLER in Reorn Nieuws, (Vanaf nr 6), 
Zie ook RCORNSOFTProsramma ’PEEKO=COMPUTER’ „J 

De „a resel van het voorgaande voorbeeld van de l (List) ePdracht 
wordt: 

C2cc 8D 21 e3 STR H0F21 
$ 

Door nu achter de : alleen L in te tupen, volden de volgende 15 
redels. Dit kan men blijven herhalen. . 

Conclusie: Het conmando L geeft een disassemblen, pagina na Pagina. 

% X OK : 

6 Met de opdracht G kan men naar een machinetaal Programas 

springen, Op dezelfde wijze als dit Gebeurt met LINK in Basic,’ En 

net als met LINK start ook G het machinetaalprooramme. Als 

voorbeeld kiezen we het machinetaalprooramma OSCRLF met als 
startadres BSFFED. Zie Manual Hoofdstuk 25. Deze routine wvolst 

normaal oP het indrukken van de returrtoets. Met het aanroepen van 

deze routine, sevolsd door het indrukken van de returntoets, Gebeurt 

dit dus TWEE maals let op ! 



Voorbeeld: 

:FPEDG (returntoets) 

Er zijn dus TWEE regels overdestaden. Men noemt dit twee LINEFEEDS. 
kt te 

P CP van Processor=resisters).Met deze opdracht verschijnt de 
inhoud van alte Processor-registens. 

:P Creturntoets) 

Voorbeeld: 

:P (returntoets) 

PC A X Y 8 P NV BOIZC 
C2B4 29 00 05 FB ‚0 6e11e181 - 

pn ded ra Ee RTE 

CU kunt ook andere waarden kri Joen), 
Toelichting: De PC oP de eerste regel betekent PROGRAM COUNTER. Ma 

uitvoering staat de PC: oP C2B4, De Al staät voor het 
RCCUMULATOR=REGISTER (normaal RCCU senoemd) en is, seladen met #29. 
K: en” Y _ zijn INDEN-REGISTERS van de 6592, De 8 staat voor 
STRCK=POINTER.. Een soort, ‘prikpen’ met hotitiès van doòr de 6502 te 
onthouden DRTA of RORESSEN. 

De P staat voor PROCESSOR-STATUS-REGISTER. Hierin staan de 
beruchte FLAG'’s, Te weten NiNeoatiefd, VCOverf low): BOBRK=f1490), 
DXDecimale rekeruijze), IC Internubt-blokkeerf 48), Z(Al& de Pccu 3 
wordt, dan wordt de Z-Fla9 1), C(De Carrys dé ’i=onthouden’ bij 
rekenen, U weet wel). 

Waar dient deze oPdracht voor? Wel; de waarden die U met de P 
opdracht afgedrukt krijst zijn niet de werkelijke (momentele) 
inhouden van de resisters, maar coPieen die tevoren vän deze revisters 
Gemaakt zijn, 
U kunt deze coPieen veranderen door NU een dubbele Punt be tupen en 

vervolgens de waarden van de resisters zoals U die hebben wilt, De 
eerste inôatypte waarde komt dan onder A, de tweede onder K enz. Een 
waarde die, niet veanderd. moet wordens. dient dus. oPnieuw te worden 
insetypt.Let ook oP de sPaties | - 

Voorbeeld: 

:P (returntoets) 

PC A X Y 8 P HY BOIZC 
3209 DA 03 RA ER 31 C0110081 
:iDR FF RO DS (returntoets) 
:P Crekurntoets) 

PC BX V 8 P_ NV EDIZC 
3350 DA EF BA DK 21 CAGE 



De laatste P-ordracht drukt dus het resultaat van de verandering af. 
We hebben vu echter dus de coPiee n veranderd. Deze coPieen 

worden in de echte registers teruogeschreven  cP het moment TUSSEN 
het seven van de oPdrachts G, Sen T en de uitvoering van deze 
oPdrachts door de computer, 

Kr & Ex ek 

Ss (van STEP) Met geze opdracht kan men f instructie doen 
uitvoeren van een machinetaalProsramms. 

'BRAAS Creturntoets), 

Voorbeeld: 
nennen 

:C2828 (returntoets) 

C2B2 A9 29 LDR QA2S 
PC A % Y 8 P_NV BDIZC 

C2B4 29 23 05 FB WD 11110 

CU kunt ook lets anders krijsen onder X Y en P> 

Toelichting: 
De verste redel kennen ve van de L oPdracht, een disassenblerresel. 

De tweede en derde revel kennen we van de  P opdracht. De eerste 
resel ís de machinecode-instructies de twee voldende reels Seven de 
vesisters weer NA uitvoering van die eerste redel. U ziet, dat de PC 
is bijgesteld van B2 naar Bé omdat de instructië twee butes land wass 
de veste ete A3 (de OPCODE:'laad RCCU met...) Ket tweede bite 25 
(de . 

T (van TRACE) Met geze opdracht wandelen be Soor een 
machinetaalPro@ranma om het verloop na te Gaan. Dit kan ín de 
PROINR-MODE wanneer Ctel-N voor de opdracht werdt insetoetst,gevolsd 
door returntoets. {heeft geen ERROR). De cPgracht T wordt beeindigd 
door ESC in te drukken en vast te houden tot een volle instructie is 
Afgerond en de dubbele Punt weer verschijnt. Let oP: Bij twee keer ESC 
of dender” saat de mónitor terug “naar BRSIC: De” T*'obdrächt is een 
automatisch herhalende STEP=epdracht. 

* XE & 

Cuerdt vervolad) 



ATOM ROM UITBREIDING [ae Jossox | 

mii Deesie gek ‚EP IS4 ‚ se 
Coamando' a: „READ,  _ FCOS __DISAS _ 
kaadad ated : DATALLA L SCOSTCE « STEP 5 

" - RESTORE XDUKP PLAY 
FIND HDUMP SHAPE 

Alle commando's zijn af te korten zolang het maar één-duidig blijft; 
"X,” voor XDUMP etc., FIND is niet af te korten, omdat we al "F."=POR, 
"PI."=PIN en “PIN."=PINPUT hebben, 
Het ROM zit op #AXXK. Een floatingpoint most aanwezig zijn. Voor STEP 
moet een VIA en LINK 2 aanwezig zijne 
Er hoeft behalve PCOS en SCOS niets van te voren opgeroepen of "gelinkt" 
te worden, zoals bijv. bij de TOOLBOX. 

1, READ, DATA, RESTORE, 

Syntax: READ CVAR >L, WAR, de. , VAR]. 
DATA I<ITEN, EE à IN 
RESTORE | 
„RESTORE <LINE&>| 

„… RESTORE (LABEL>I _ 
RESTORE 4 BXPRESSION> 

Alle drie zijn volledig geinplementeerd: er kunnen strings, integers 
en reals gelezen worden. DATA hoeft niet op het begin van. een regel 
te staan a veen 

fOORBEELD: … 10 INPUT WINDEE:*I 
“77 20 RESTORE (10x1+50) 

30 READ STOP 
40 PRINT gTOP' 
50 GOTO 10 
60 DATA "AAP" 
TO DATA “"KOOT" 
80 DATA "MIES" 

2, FPIKD. 

Syntax: FIND “<STIRING>"| 
PIND #<EXPRESSION> 

PIND zoekt in een basic text space naar een opgegeven string en print 
de ragel(s) uit, waarin deze string zich bevindt, 
VOORBEELD: FIND "O TO 30" 

STOPa "TEST" 
FIND gTOP- … … - 

3. PCOS, SCOS, 
PCOS zorgt voor 1200 baud tape transfer, De blokken worden aaneenge- 
sloten op de band gezet. (De gapm en de header zijn ingekort.) 
Bij data transfer verkleurt de cursor (wit - grijs), dit gebeurt niet 
&ls: NOMON actief is of als 
ï het scherm uit staat (P, d21) of als 
iN GRMOD actief is (zie verder) 

SCOS is idem aan PCOS alleen 300 baud. 

TIMING: iK 4K Bytes 
FCOS 
SC08 _|0.58 [3.58 | 

Unnamed files gaan nog sneller, nog geen seconde gemeten. 



4. XDUMP, EDUMP. 

Syntax: XDUMP | HDUMP <STARE>[,[<EIND>]J 
Wordt na de komma geen eindadres opgegeven, dan alleen te stoppen 

met ESCAPE. 
Wordt [,LCEIND>Ì)niet opgegeven, dan wordt alleen 1 byte behandeld, 
KDUKP geeft een gecombineerde ASCII / HEX dump. 
HDUMP geeft alleen een HEX dump. 
VOORBEELD: XDUKP & AOOO, # AFFP 

HDUMP 4 C2B2 

5» DISAS, 

Syntax: DISAS <STARTDC,CC BIND)]J 
DISAS disassembleert het opgegeven geheugen stuk. 
Wordt na de komma geen eindaáres opgegeven, dan allsen te stoppen 
met ESCAPE. ' 
Wordt (,[CEIKD>)J niet opgegeven, dan worät alleen 1 byte behandeld, 
VOORBEELD: DISAS *# C2B2, 

6. STEP, 

Syntax: STEP (START (,CDISPLAY >) 
STEP single stept machine code vanaf adres <START>, Er wordt eon dis- 
assembly gegeven van de. instruktie met een lijst van de registers 
A, X, Y, PS, SP daarachter, 
STEP wordt gestopt bij een BRK=tf 00 of een RTJat 40, 
Normaal beëindigen met ESCAPE. 
ordt (,CDISPLAY>) opgegeven dan wordt boven beschreven listing pas 
gestart als DC= DISPLAY). (Handig bij saaie maar noodzakelijke lussen.) 
A, X, Y kunnen gepreset worden d.m.v, de variabelen A, X en Y. 
VOORBEELD: Aak 11; Xu 22; Yu #33 

STEP &# C2B2 

Te PLAY, 

Syntax: PLAY (NOTE, >[, WOTE,) ,...-«« ‚ (NOTE, DJ 
Speelt noten 3 oktaven 

8 lengtes (+verlenging) 
NOTE syntax: (FREQ > CLENGTH >| 

REST > LENGTH > 
(FREQ>= A/ B/ .….….s. G/ A'/ B'/ vaeve. G'/ Att /B'e/ sevvee G'* 

AR/ BĲ ef AUB oee f G'' 3E 
<REST pe _R 
SLENGTH>e 1/ 2/ 4/ 8/ 1./ 2./ 4./ B. 
VOORBEELD: VADER JACOB 

10 REM VADER JACOB 
20 FOR X=1 TO 2 
30 PLAY C'4, D'4, E'4, C'4 
40 NEKT X 
50 POR Xe1 DO 2 
6O PLAY E'4, P'4, G'2 
JO NEXT X 
80 FOR X=1 TO 2 
90 PLAY G'8, A'!8, G'8, P'8, B'4, C'4 

100 NEXT X 
110 POR Xe1 TO 2 
12C PLAY C'4, G4, C'4, Râ 
13C NEXT X 
160 EN 

5, Era P, Pis C, 



Be SHAPE. 

Syntax: SHAPE <ADRESS> 
SHAPE tekent een opgegeven figuur op het schern volgens een 
“gepackte” SHAPE table op locatie CADRESS>. : 
Het eerste byte van de SHAPE table geeft de lengte van de tabel. De 
volgende bytes geven informatie over de te plotten figuur. Als volgt: 

opdracht I opdracht I+1 
5 nnee nn 

NO en mam mn mn nn wen nn | 
plotparamäter —_ ===. richting 

De richting wordt aìs volgt bepaald: 10 

De plotparameter wordt als volgt bepaald: 
00 1 MOVE (onzichtbaar) 
01 : SET (wit) 
10 : INVERT (wit - zwart) 
11 « BLANK (zwart) 

Er komen dus 2 plot opdrachten per byte. 
VOORBEELD s start » je ee 

d 
eed M 

MODE: SET 0101/0101 - = #55 
0111/0111 «#77 
0100/0100 „#44 
0110101410 - «4#66 

24% 2800m 44 1% 2801e 1664417755 
10 CLEAR 4 
20 A= A…R‚%256 
30 Be A.R.%192 
40 MOVE A,B 
50 SHAPE #2800 
60 GOTO 20 

Het scherm wordt nu vol getekend met kleine vierkantjes. 

9. ON ERR. 

Syntax: ON ERR CRASIC STATEMENT > 
Bij een fout wordt (BASIC STATEMENT>uitgevoerd, de POR, DO, GOSUB 
staoks worden schoongemaakt, 
VOORBEELD: 10 ON ERR P."ALLEEN GETALLEN 1” 

20 INPUT "GEEF EEN GETAL "X 
30 GOTO 20 

19, RENUK, 

Syntax: RENUM [CSTARTDJC ,CINCREMENT >) ' 
Herrumnert een basio programma met alle GOTO's, GOSUE's en’ RESTORE's 
erbij, : 
VOORBEELD: RENUM (STARTe 10 , INCREMENT « 10} 

RENUM17 (START=17,INCREMENT=10) 
RENUM,8 (START=10,INCREMENT= 6) 
RENUMI,1 (STARTe 1,INCREMENTa 1) 

Alle niet te hernummeren regels worden gelist. 
VOORBEELD: GOTO (34410) 



il. COPY, RELGC. 

Syntax: COPY / RELOC (STARD),<END>, CDEST INATION> 
COPY kopieert een stuk geheugen. 
RELOC reloceert een stuk geheugen. 
VOORBEELD: COPY 44000, HAPFP, $% 2BOO 

RELOC ## AOOO,HFAPFP,H#2A00 - 
Bij RELOC worden alle adressen tussen CSTART> en <END> aangepast. 

12. KEY. 

Syntar: KEY CVARIABLE> 
KEY dost een keyboardgcan en kent de ASCII-waards toe aan <VARIABLE>, 
anders wordt het O0. 
VOORBEELD: 10 PRINT “DRUK 20 SNEL MOGELIJK * 

20 PRINT "OP DE SPATIEBALK"* 
30 T=0 
40 DO 
50 KEY K; Tef+1 
60 UNTIL K=32 OR Te10 
TO IP T<10 PRINT "OK"* 
80 GOFO 10 . 

13. GRMOD, TXMOD. 

GRMOD vervangt de 6847 in de hoogste graphica resolutie ofwel normale 
tekst met tekeningen. . 
TEKOD schakelt GRMOD weer uit, 
VOORBEELD: 10 GRMOD 

20 PRINT “TEKENING 1” 
30 POR XO IO 180 STEP 3 
40 MOVE X,0 
50 DRAW O,(180-X) 
60 NEXT X 
70 END 

etetederntepantejetepetetetetete 

De lengte van de EPROM "JOSBOX" meet precies 4K machine code, er 
kan geen byte meer bij. 

Er staat op de band: 

AXXX tFAOOO 4% AFFP (2x) 

ROM DEMO * 

ELIZA * 

ELIZADATA * 

MUSIC * 

* Behoeft geen uitleg. 

Bij ELIZA: s RUK "ELIZA" 

Alleen AXXX staat op 300 baud, voor de anderen is PCOS nodig. 

Jos Hors neyER 



yv hd KURSUS MACHINETAAL 

Door Leendert Bijnagte. Deel 2 

* De Stack pointer 

Dit is een 8-bits register. Dit register vormt samen met een vast getal 

( #01) het eerste vrije stack adress. De stack wordt door de processor 

gebruikt en tijdelijke gegevens op te slaan.B.v. het terugkeer adres van 

een subroutine. Stack adress Ol** — Ot FF 

* Assembler variable P 

De ruimte waar het programma moet worden geassmbleerd moet door de gebruiker 

worden bepaald. Moet het pal achter het programma komen dan wordt het DIM P- 

Dit wil zeggen dat het programma pal achter TOP geassembleerd wordt. Weet je 

van tevoren al een adres, dan geef je die waarde aan P. Dus b.v. P= #2800. 

Zorg dat bij een DIM- instruktie DIM P-1 de laatste instruktie is, omdat Jz 

ruimte{=lengte}) niet vast ligt, die voor het programma nodig is. Met P lest 

U n.l. alleen het beginadres vast. 

* Haken 

Het programma dat in machinetaal moet worden gezet,moet tussen haken worden 

gezet, Zo'n haak maakt de interpreter duidelijk, dat er een assembler pro 

gramma tussen staat. Vergeet U de openingshaak, dan verschijnt (piep) 

ERROR 94 in line XX, Bij vergeten eindhaak ERROR 208 in line XX. 

Een programma ziet er dus minimaal zo uit. 

10 P= #2800 of DIM P-í 

20 C 

100 

110 END 

*** _Vlaggetjes dag*** 

Het status of vlaggenregister is een belangrijk onderdeel van de 6502, 

Een vlag is een hulpmiddel voor de progranmeur. Een vlag kan 1 O£ à zijn. 

Als de processor daartoe opärachr krijgt, kijkt hij of de gencemde vlag 

0 of 1 is. U kunt hem vergelijken met de IF= THEN. Als de voorwaarde acht: 

IF waar is( 1 is dus) THEN...... Na iedere instruktie wordt het statuaraui 

bijgewerkt. 
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end De vlaggen stuk voor stuk: 

De carry vlag 
Deze vlag wordt gezet als bv. bij een optelling de #FF wordt overschreden. 
U kent hem vast wel van de lagere school: één onthouden als de optelling 
groter is dan 9.Bij aftrekken is het net andersom. De carry wordt 0 als er 
"geleend" wordt;bv. 10014-9=10005. Bij schuiven en roteren kan de carry worden 
gebruikt als 9” bit. (Hierover volgt een aparte aflevering.) 

De Zero vlag 
Deze vlag wordt gezet (1) als de voorafgaande bewerking op 0 uitkomt. Dus 
bij 5-5=0 wordt de zero vlag gezet. 

Interrupt bit 
Dit is eigelijk een apart verhaal.De processor bezit een ingang IRQ.Als deze 
ingang Î wordt, kan de processor, afhankelijk van de stand van de vlag;ge- 
dwongen worden om een ander stukje programma uit te gaan voeren. U kunt de 
vlag vergelijken met een direkteur: Als de vlag 1 is hangt het bordje "niet 
storen” op de deur. Als de vlag 0 is mag er wel gestoord worden. Het storen 
gebeurt niet direct. De processor maakt eerst zijn instructie af en kijk 
dan naar de interrupt. ( Emax =3microsec.) 

Decimaal/Hex vlag 
Als deze vlag gezet is, zullen op- en aftellingen decimaal gebeuren. Is de 
vlag nul dan zullen alle rekenkundige bewerkingen hexadecimaal geschieden. 

Break vlag 
Als de processor tijdens een programma een BRK-instrc. tegenkomt dan wordt : 
deze vlag gezet en springt hij vta de brk-vector weg.Wordt ook wel software 
interrupt genoemd. 

Bit 5 
Wordt niet gebruikt. 

Overflow vlag 
Deze vlag wordt gezet als een bewerking groter is dan 64 (#3F). 

Negative vlag 
Deze vlag wordt gezet als het MSB van een getal 1 is; groter dan 128 (#7F). 
Als bv. een getal wordt afgetrokken van een getal en de N-vlag wordt hierbij 
gezet,dan Is het getal dus negatief. 

Sommige vlaggen kunnen ook door de programmeur worden “geset” of “reset: 
CLC=clear carry (maak de carry vlag 0) SEC=set carry(maak de carry vlag 1) 
CLD=clear decimaal(maak de D-vlag 0) SED=set deci. (maak de*D-vlag 1) 
CLi=clear interrupt(maak de T-vlag0} SEI=set inter. (maak del-vlag 1) 
CLV=clear overflow(maak de O-vlag O0} 
Afhankelijk of een vlag O of 1 is kan er gesprongen worden naar een ander adres, 
We hebben de volgende mogelijkheden: 
BCC=spring als de C-vlag O0 is. BVC=spring als de V-vlag O is. 
BCS=epring als de C-vlag 1 is. BVS=spring als de V-vlag î is. 
BNE=spring als de Z-vlag 0 is. BPL=spring als de N-vlag O is, 
BEQ=spring als de Z-vlag 1 is, BMI=spring als de N.vlag 1 is. 



In samenwerking met onze Programmeurs 
Foppe Bouma en Arie Marchal werd door 
Roel Heuvel en ondergetekende een 
‘ideale’ schakelkaart ontwikkeld voor 
de Acorn Atom, 

Eigenschappen: De kaart decodeert en 
gebruikt Één schakelbit uit de grote 
Atom-voorraad, nel. #BPfP. "soft" — 
schakelen gebeurt door dit adres te 
vullen met een getal 0 tot 16. 

De kaart bevat 10 stuks 24 pin sockets 
voor ieder 4 k, Chips. Dit kunnen 
zijn: Toolboxen, Editors, Calculators 
B‚d. in ongewijzigde handelsvorm, dus 
geadressard op AQOO, 

Van deze 10 sockets zijn er 4 geschikt 
voor plaatsing van iedsr á4k CMOS ge- 
heugene (gestapelde 2k's), waarvan 2 
gsadresserd naar EUOOen 2 naar AOOO, 

De kaart komt schakeltechnisch ‘buiten 
de bus! en is geheel opnieuw gebufferd, 
Op het moederboard moet dus AODO0 bui- 
ten de bus gebracht worden. De hier- 
door vrijkomende socket IC24 kan dan ge- 
bruikt worden voor een 2e ák, op DXXX, 
De ‘ombouw! van het mosderboard vraagt 
3 diodes en enige vakkennis, 

De print + minimaal benodigde onderdelen 
zal ongeveer f 125,- gaan kosten. Voor 
gebruik binnen zowel als buiten de kast 
is voorgien in 2 connectors, male/female, 

De kaart is in principe ontwikkeld voor eigen gebruik door de kern van 
de wat meer ervaren leden. Ze kan vrij van copyright ter beschikking ge= 
steld worden vocraile clubleden, Aangenomen echter, dat de gehele zorg 
voor verspreiding, verrekening, bouwhulp e.d. binnen de REGIO georgani= 
seerd wordt, Wij nemen aan, dat U begrip zult hebben voor deze noodzaak. 

Samanvatting:s Im eeuvoudigste vorm is de kaart geschikt voor het softe 
Schakelen var (handels)-utility's op AOOO tot 6 stuks en vraagt het 
‘buiten de bus* brengen van het adres AOOOwAFFF. : 

Door bijplaatsen van 2k. CMOS IC's wordt het mogelijk om 
op AXXX en EXXX teigen! routines te plaatsen en in programma's te gebruiken 
zowel als voor het orderbrengen van SPRONG-routines (Jumpers) naar elke 
denkbare geheugenplaats van de ATOM, Óók naar de geheugenkaart uiteraard, 

Zie hiervoor de bijdragen van Foppe Bouma. Mét het gebruik 
van EXXX komen voor de hobbyist uiteraard ook de +DOS commando's vrij ter 
beschikking, Schakeltechnisch blĳft er met deze kaar niet veel meer te 
venser Ovar, Een belangrijk aspect is, dat het de hobbyist mogelijk wordt 
‘eigen’ ruutines uit te proberen en tot toolboxen samen te stellen. 

tearvorrgeechikte compacte routines hiertoe worden inge 
v&rü. Zie bev. 'Estuloog'(Marchal), 'verhuizer!, 

71, 'Ranumber' 'Faot Coe’, 'anitor AP! enzeens. 

Bonna 
LE 
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BVER SOCKET IC 24 em SCHAKELKAARTEN eed 

d'u'e “over: de hale KToNTy 
‘Van de 64 k.bytes' dan gaheugenrútate,” die” de” ATOn (en bike” 6502 
computer) ter beschikking heeft, zijn er 4 ke”. (rond 4100 stuks), 
geadresseerd van f AOOO- KAFFF en te bereiken aan de ‘vrije! 
socket van IC 24,- In die socket kun je handelsverkrijgbers tool 
boxen en editors duwen en zoiste stond de ontwerpers van de ATOM 
waarschijnlijk ook voor ogen. Een sockst voor “UTILITY's” dus, 

Gebruikt men méér den een zo'n utility, dan kan men deze beurtelings 
in de sockst duwen en weer uittrekken. ° 

Aangezien schter slechts één pin van de 24 stuks bepaalt of een 
4 k. Eprom éánstaat of uitstaat, ken men deze Utility's ook geneke- 
halve op elkaar stapslen ala ‘varkens! (zie An, nr 3 blz 8) en 
alleen hun 'aan-uit' pin, de CHIP=SELECT pin omschakelbaar maken, 
(zie A.N.4'biz 17) met een stappenschakslaar. blu? 
Wil je het netter doen, dan kun Je een printje maken mat mesr 
sockets en dit printje mat een zon WIRE-WRAR . socket in'de vrije 
socket steken (waerbij de vrije socket de vernieling ingaat) of deze . 
zet aan stukje Pflatkebsl aan de vrijs socket. verbinden. 
U kunt zo'n printje zelf maken’; volgene: het” schakelschema, van ARIE” : 
MARCHAL (Bibliotheek. nf. 16,,1b1z, )e 7, U kunt zo'n. print se koper voor ; 
F9, waarop 4 UTILITY's kunnen (en ook sobten, endars loopt de zesk 
heat), Of voor f 179,= een zgn. 'wiaselrack'; een beetje bombastische 
doos waar zegge en schrijve 2 utility's in kunnen, ieder midden ep 
een print. 

Tot zover hadden we het over 'met de hand! omschakelen; wet een 
mechanische schakelaar. HARDWARE-OMSCHAKELEN dus. Bet de schakelaar 
kiezen we in feite alleen de CHTP=SELECTLIJNEN, De andere 23 pinnen 
zijn parallel geschakeld. O0 6 6rge lust heet dat © 

Het omschakelen kan echter ook SOFTWARE-MATIG. Hierover het vol- 
gende: Om software om te echakolen heeft men minstens 1 zgn. 
SCHAKELBITGE=nodig. Dat is een bitje, aen flipflop, die het vermogen 
heeft om een externe lijn hóg te houden of iéág te trekken, dus 5 Volt 
te houden of OQ Volt te maken. Gewone geheugenbits hebben daarvoor niet 
het vereiste vermogen. Zulke achakelbíts zitten ín DECODERS (waarover 
later) in LATCHss (iden) en in speciale "INTERFACE-ADAPTERS' zoale 
bij de ATOM in de VIA 6522 en de 8255, 

Op het moederboard hoeft de 6255 één zon schaksibitje over, PC3. We’ 
gebruiken deze (o.a.) om de printer naar GRAFICs te schakelen. Zie 
AN. nr.5 blz 25. De 6522 heeft twee machtige, gehele poorten van 
ieder Tetuke aan schakelbita, Eén zo'n poort (poort a) stuurt de 
printer uit met DATA en CONTROL=lijnen, de zgn. HANDSHAKE ( dat betekent 
zoiets als s Nu Jij, Den Ik enz.). 

HET IS ZEER VERLEIDELIJK OM VOOR ALLERLEI 'SOFT=OMSCHAKELODELEINDEN' 
DE BITJES VAN DE B-POORT van IC 6522 TE GEBRUIKEN. WIJ STAAN HIER 
ECHTER ZEER GERESERVEERD TEGENOVER. Waarom ? 



Wel; de B-Poort van IC 6522 is sen volledige machtige poort voor 
comp leste schakeldoeieinden. Van zeer veel leden van onze 
club weten wij voor welke dosleinden deze complete poort raads gebruikt 
wordt, varierend van het sturen van de wachmachine, de beveiligings 
installatie, enz tot de priné-sterrenkijker aan toe. 

Deze leden, díe de gehele poort gebruiken voor doelen, waarvoor deze 
is ontworpen, kunnen wij níet aandoen om te propageren om uit díe 

poort loase bitjes te plukken voor aìlsrlei geschakel elders. Wi 
vinden dít geknutsel, dat onherroepelijk binnen afzienbare tijd moet 
vastlopen. Bovsndien absoluut overbodig omdat de ATOM mogelijkheden 
in overvloed hoeft om elders SCHAKELBITS aan te hangen. Volgens de 
globale berekening op bìz 6 van AN. nr.3 zelfs 1300 stuks. 

Wij staan derhalve zeer critisch tsgenover 'schakel' kaarten zowel van 
leden als vanuit de handel, die in feite geen schakelkaarten zijn, maar 
printen met doargeluste sockets,en voor het schakelen de B=-Poort gebrui- 

ken, Ocor het aureooltje van 'softomschakslbare' kaarten (handelskaer ter) 
kijken wij heen ern trappen er niet in, Voor de 6522, die ín feite het 

schakelwerk doet, hébben we al sen keer betaald, 

Olt derhalve verdere migverstanden te voorkomen noemen wij in ACORN NIEUWs 
ALLEEN DIE KAARTEN ‘SOFT=OMSCHAKELBAAR' die de benodigde schakelingen 
bevatten om uit de reserve voorraad van de ATOM een schakelbitjs te 
kiezen en deze voor het eoft-omschakelen te osbruiken, En de BePoort ast 
rust laten? Een dergelijke schakeìkaart is, voorzover wij weten, niet in 

de handel en daerom maakten wij (R. Heuvel/G.Borghaerts) er zelf esn. 

Er is echter nog een tweede reden, weaarce wij critisch kijken nasr scha 
kelkaarten voor de ATOM die van elders komen. 

Att heeft te makan met de visis die wij allengs hebben verkregen met 
betrekking tot de meest doelmstige verdere hardware/softwars ontwikkeling 
van de ATDM, bie een product koopt, zit aan dat product vast. En dit 

vastzitten kan een ontwikkeling stimuleren maar ook deníg efremson. 

Een voorbaeld kan dit verduidelijken. Kijken we naar de Floating Point, 

Voor velen ís de Floating Point een prachtig en onmisbaar stuk computor= 
gereedschap. Maar zeker niet voor iedereen. Gemiddeld genomen is het 
nut van de Floating Point zóór betrekkelijk terwijl deze EP(ROM) eene en 
vooral 4k, van ons geheugen inpikt en het ala pen'must' wordt gezien 
om zo'n ding te kopen. Voor minder geld zet je eroens 'soft-omschakel- 
baar! in de ATOM en speciale rekenchip van HedittPackerd die heel wat 
meer presteert en we habben onze 4 k voor (cok) andere doeleinden terug, 
Des afgelopen masnden, —-en vooral weken= is ar door de herd- en sof twars 
top van de club gesnalisserd en (nachtenleng) gediecuaseerd, ook over 
díe Floating Point, Als conclusie zouden wij deze (EP)ROM het liefbt 
(figuurlijk gesproken) uit z'n sooket trekken en ergens inachakoibser 
wegzetten voor wie hom gebruikt, 

We stuiten daarbij op een gegeven dat wij niet missen kunnen, nl, dat de 
Floating Point in z'n huidige vorm alle statenentes en instructies, die 
de ATOM t/m de F‚P. niet begrijpt, voor onderzoek doorstuurt naar de 
adresruimte f4000, de lege socket van IC 24, 
Dat kan echter ook anders, Door slechts 4 bytes van de 4100 in de FP. 
te wijzigen, stuurt deze FP. door naar een ander adres. 
De F‚P. ín mijn ATOM stuurt door naar jk EXRX. 



Dit doorsturen naar Hf EXXX is bedoeld om uit te vissen hoe program 

meerbaar utility's worden, wanneer je XXX als centrale ‘draaischijf! 

van de ATOM gaat gebruiken, Onze top-programmeurs zijn hiermede reetie 

bezig en het lijkt het ei van Columbus. Een soft=-schakelkaart op 

IC 24 met utility's dient rekening ts kunnen houden met ‘aansturen! 

vanuit meerdere adressen, In onze schakelkaart kan dat. 

Dit betreden van de EXXX geheugenruimte zal hier en daar, vooral vanuit 

de handel, op verzet stuiten. Met EXXX is het al net ongeveer zo als 

met de FP. ruimte. Het wordt voorgeschoteld als een ‘must’ om daar 

sen Disk Operating System aan te hangen voor duizenden guldens, Nu is 

aen disk-ayteem best lollig om daat een 'Back=Up"' van al je programma's 

neer te zetter; maar voor een beetje Disk-Operating is de ATOM ongeschikt. 

Wie van de Isden werkelijk voor z'n hobby een Disk nodig heeft meg het mij 

berichten en wie mij kan voorrekenen dat al het kunst en vliegwerk aan 

da ATOM voor sen goedlopend administratief systeem goedkoper is, dan 
het direct maar aanschaffen van een Pearcom, moge dit probsren. 

Kortom: de ‘rust’ om voor een Disk blijvend 4k, gereserveerd te houden 

wordt door ons niet gezien. Wij kenen, dat je met deze geheugenruimte 

=ooke iets andors moet kunnen doen, Oe DRAAISCHIJF beve 

Het mooiste is natuurlijk, wanneer die ruimte EXXX met de CMOS geheugen 

1C-g (naar wens) bezet kan worden. Zodat deze DRAAISCHIJF centinu toe 

gankelijk ie voor uitproberen, wijzigen en op slat doen, 

Een schakelkaart die dat kan is uiteraard niet in de handel, Daarom 

eaakten wij día voorziening op onze schakelprint,. 

Gaan we nu terug naer de Socket IC 24. Zit daarin een 'eoft-schakelbare! 

print voor meerdere Utiiity's, dan kunt U dít ale voorbseld= intypen: 

REN, De besicHOM begrijpt dit niet en stuurt door naar de FePe Deze 

begrijpt het cok niet en stuurt door naar EXXX. Op EXXX staat oen progr= 

ramma'tje (ven Foppe Boume bev.) die dat wel begrijpt; vervolgens op de 

Utility-kaert op bev. socket 5 de ProgramPower Toolbox selecteert an 

daaruit het program REN. initieert, U kunt dan Renumberen. 

Daarmae zijn we er nog niet. Van de 4k, handelsboxen zijn er vale te koop. 

De eno heeft dié combinaties de andere weer een anders, Als je iets 

specifieks nodig hebt koop je wel de hele box, En er is er géén, wear 
een goed sarteerdertje in zit bev. 

Kortom: het zou mooi zijn, als de schakelkaart éék de. mogelijkheid had om 

op AOOO *4k CMS’ geheugen ta schakelen zodst we daarin onze eigen 

toolbox kunnen aamenatellen met alleen dié routines díe men nodig heeft 

en gebruikt. Heb je daaxrmes 4k-val, dan schrijf je die in EPROM en 

schuiët deze door naar gen andere socket, zodat de CMOS weer vrij komt. 

Wij brachten die mogelijkheid aan op onze kaart. 

En dan zou het cok nog moai zijn, wanneer je als EPROM zowel de 2732 als 

de 2532 ale de 2716 zou kunnen gebruiken. Nous ook dat kan. 

hd 

Wij vertellen U dit verhaal niet om U uit te nodigen onze schakelkaart 

te bestellen. Voorlopig leveren wij deze kaart alleen mear aan de beperkte 

“ouds koren” van de Club en aan de Spftwerespecialisten van de REGIONALE 

CLUBS om de zaak eens goed uit te proberen. En vervolgens ds levering en 

nazorg op zich te nemen van verders verspreiding binnen de regio. 

HET GAAT IN OIT VERHAAL IN HOOFDZAAK OM DE VISIE DIE WIJ HEBBEN OP DE 

VERDERE ONTWIKKELING VAN DC A T 0 M ALS 'DOE HET ZELF' COMPUTER, ALLE 

PRODUCTEN DIE WIJ TEGENKOMEN VERGELIJKEN WE MINSTENS MET DEZE VISIG. 

Constructieve Biidragen van ieden t.a.v. het voorgaande :Zeer welkom 5 
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Atom EPROM programmer 
THE ACORN ATOM has a vacant expansion 
socket inside for a uiility ROM which will 
eccommod:ie up to a 4K by eight-bit 
device, writes John Flower of Cowplain, 
Hampshire. The EPROM which can be 
fitted is the 2532, which is made by Texas 
Instruments and a number of Japanese 
suppliers. Thìs device is a 32K chip 
organised as 4,000 words of eight bits. 
The chip is readily available for about £6. 

You can program your favourite game 
vr a useful machine-code routine on to 
‘tus device sa that it can become a per- 
manent part of your computer's operat- 
ing system. You could even write your 
own toolkit program. The 2532 EPROM 
is remarkably easy to program with the 
Atom since most of the necetsary cir- 
cuiuv for an EPROM programmer in 

| EPROM programmer cord circul, 
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already inside the Atam's VIA chip If 
vou decide to have a go at building this 
design then vou wilt have to buy and fi 
te optional 6522 versatile interface 
edaptor chip to your machine. 

For a programmer interface vou only 
need to provide an address tatch exter- 
nally to address each location in turn 
while the data is presented and the pro- 
gramming operation takes place. The cir- 
cuitry consists of two LS374 eight-bit 
latches to hold the address ward plus à 
zero-insertion-force socket tu carry the 
EPROM without risk of bending the pins. 

Pin 2 of the 2532 EPROM is con- 
nected to +$ volts when reading data. 
Data is read by pulsing pin 20 low while 
looking at the date pins. The device 
works in reverse if pin 21, which is nor- 
mally held to S volts, ìs taken to 25 volts. 
In this case data present at the data pins is 
programmed into the eight locations 
whose address is present at the address 
pins. This happens if pin 20 is pulsed low 
for exactly SOms. : 

The program performs the necessary 
operations to copy, program and verify 
EPROMs. Programs to be copied from 
an EPROM or to be programmed into 
one are stored in the graphics memory 
from location & 6400 onwards. The pro- 
gram is menu driven and prompts to see 
what operations you wish te perform. 

The VIA chip writes the relevani 
address on to pon: A and B and clochs 
the address taich te Store the t2-bit 
address. Then the eight-bi: data is either 
presented to or read from oor rend from port BSO B. 
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Construction of the circuit shouid ser 
sent liutle difficulhy. Onl, twa integrate 
Circuits are involved. plus tour ves.atn. 
two diodes, an nan transtster Ano Ce 

capacitor You wil: need to fit an Acor 
bus connector to your compute: an hr. 
the appropriate 64-way Furocasd Di 
Connector mating socker. 

The circuit diagram shows the bus cor 
nections that arc used. viewed trom the 
rear of the programmer card. The 64-aas 
right-angle plug is fitted to the Atom ora 
the socket is fitted to a piece «°° 
Veroboard upon which the progran:m 
is to be constructed. 
The light-emitting diode serves « 

show that Rezd or Write operations ar: 
taking place. The other diode — IN G14 
or similar — ensures that + SV is cor 
nected to pin 23 af the EPROM whe: 
normal! reading of the device occur. 
When + 25V js applied to the de vic. fo: 
programming purposes. tbe dind. 
becomes reverse-biased so that the £\ 
power supply is not affected. his ver: 
important to connect this diode ‘ne 
way found to avoid serious dufinage 1. 
computers power supply. The anode ©. 
the diode must be connected te u 
Atom's + SV supply. The cathode is usu- 
ally marked by a thick painted ning an the 
diode body and should be conrected Ie 
pin 2l and tne programming switch, 

After constructing the circui: v 
not need the programmer card se ge 
that the programm 1s working: v 
card unpiugged the program wan “tr 

teuntinued orn Peat 156: 

Program / raad 
switch 

FELCTIGEL COMPUTING 



(cantinued on page 152) 

«FF into each screen RAM location 
You can check tis by frst clearing the 
mode 4 sereen, then adding line 95 

?&B000 « +FO 

Running the EPROM copy routine will 
lei you see the memory being filed, 
which takes about four minutes. The 
veriv routine reads the EPROM and 
cempares it with the contents of the | 
sereen RAM. Any errors will be iisied 
and a simple check-sum is computed by 
adding the decimal contents of each loca- 
nen together. See if the answer for the 
alt F case comes to 4,096 x 255. 

Having satisfied yourself that the pro- 
gram works plug in the programmer card 
and set the Read/Program switch io 
Raad, connection to + 2$V open-circuit. 
The diode has been connected correctiy if 
can Rieasure SV on pin 21 of the ZIF 

light-emitting diode should flash 
“uring the Copy. Verify and Program 
nodes, Hit does not, it may be connected 
ound the wrong way, so try reversing it. 

Ne Ni insert line 95 to waich the memory 
vene loaded with the copy routine. If you 
hert-circuit pin 20 to each data pin in 

turn on the ZIF socket, you can see from 
the bit pattern whether each data bit is 
heing read. Do not try to fit an EPROM 
ar connect 2SV until you are satisfied 
taat everything is in order. 

Try reading an EPROM or ROM. You 
could unptug and read the Boating-point 
ROM if you have a fully expanded 
Aioms. When you are ready to program 
3 3532 EPROM you can connect a 25V 
supply to the programmer card: four 6V 
wansistor radio batteries connected in 
series are a simple way of obtaining it. 

If you follow the pragrem instructions 
to the letter, there should be no problem 
‘n programming your own EPROMSs, and 
when you can program EPROMs. you 
„il soon want to erase them. Unfortu- 

Programmer card component Ist, pe 
Í Lamponent Quantity Comment: 
1 ZeLS374 2 eagt-bit latch 
1BC108 1 transistor; any 
ĳ npn switcher 
| will 50) 
LN91e 1 dode (any SOV 
í PIV diode 
Ì suitabie) 
LED 1 any iype 
*70Onmresistor 3 
Pchn resistot 1 may be omitteg 
B it dode LEI 
Î not fred 
Scaterole switch 1 

Li 

Fáwav Guivcard DIN connectors (plue and 
zockel} 

\Varocaid ot similar prototyping card. about 
Sn. square 

«+ din 2 20-Mseron-torce zoCKel 

lamps can be obtamned trom Wattord 
rorics, 33-35 Carditf Road, Watford, : 

Hordsnire. | 

nately there is no simple method of doing 
so: intense ultraviolet radiation at a 
wavelength of 275.8nm, is required. 
Yau can buy small fluorescent tubes 

which radiate at the correct frequency. | 
but if vou make your own eraser it is 
essenial to mount the tube in a light=tight 
box to protect the eyes from harmful UV 
radiation, EPROMs to be erased should 

be exposed for about 20 minutes ahou: 
Jem. from the tube. Commercial eruse 
usually have an automatic timer an 
safety cut-out switch ta disconnect ts. 
light if the box is opened. Be carcful vn 
the erase timing since too much U 
bombardment can shorten the number »: 
program-erase cycles obtainabie from :h- 
EPROM. Ia; 

EPROM programmer. 

1GDIMTA 1D; teS; TM2OGARTE; TUBIOCHHCC 
15F.S12" 2532 efrom Prodrammer”’*’ 
2ORENe JC FLOWER 1981 
2SP. "PROGRAMS MUST RESIDE IN“’ 
JO, "àk DYTES STARTING AT #e40a”” 
32P, "ED VOL WIEH TC PROGRAM CP)" 
4OP. "COPY £C) OR VERIFY CV 
«n IFsTerp" GOS,a 
“C IFSTe“C" GOS,b 
Sr IFsTety" GOS.c 
se G.15 

6GloP.£i2;F,'’" 

Pet rejp, 
enten letter” ";INPUTET 

eProm coPvinP facitity””’ 
var. "cheek THAT REBD/PROGRRM SWITCH"""IS ON read’ 
PSP, "INSERT EPROM WITR PIN 1 ROJACENT"*“TO 2IF SOCKET LEVER. 

“1 UUKEN READY, Press a letter kes" 

CP. 

12800 
185? eBGhE N00 

SSO2=4FF ; TNESEIMEFF 
B88O=A; 7#BEM «ef 
EROL uRCEs BBC 
BSozet A0 

“si26"reading"sieR"erram"£128 "7 
DTB JAJ TWEBACERCCIT= 4D Zels Se TELS vv 

1 ZareBBormeEC: TCu T#8300 Ser 74BEGG 
5 ARGECHRCC 5 Cart 

Laars CB-Z9’ €11 sB=B+1 
145IF Be256 Ashe ljBel;ieAk256 
15OLINTIL Bef AND Asl6 
IEP, !!ttchecksumw"S’"PRESS A KEY" s;LINKEFFES 
LER, 
i6EsP.SiasP.”* eProm Proorammins Facility””” 
PoF. "check THAY READ/PROGRAM SWITCH"""IS ON read”'* 
IFSF,"EPROM WILL BE PEOGAMMED WITH 4“ "BYTES STARTINCG AT LO,“ 
18AP," &&400"’ “INSERT EPR ITH PIN 1 AOJRDEHT"’ 

“TO ZIF SOEKET LEVER, *’ 
"WNEN RERDY, 

1azP, 
12aP, 

dae stair eren 
2arbabs A0; CeWB4003 EPO THE le 
2son 
ZITTREGEEn naa 
ZNIWBAOTREF ; JREROAMAFE 
Barrepaorm: ? «5E eG 
ERUPNEGGC CE) INBEIL EAT 

guF, 
BSLINKWFFERIP, £12*'’! 

DIETER PC 
2 „Er filjBueBes 

FAeE36 Kael; Bal;ZeAt2SG 
TI Bn AD A16 

EPeeP, SID; S 

2ATE, 

230r, 
ZIP gia eten 

A Rek; CAO; Zei; 
ZALDO 

KIOTRREDE AA 
TALSHZEREF SPOERAIMOFE 
TakaateA; 70089! «B 
TKEBGACTHCE ; THESRCERCE 

BOAC HEC; Vet HERGA 
va BRAT=RCC 

(BZN &11 
Zak vele G, 360 

ERKOR AT CBZ), uv’ 
C+isBmPelsSefey 

IF Br256 Aaelj BO. ZeAK2EG 
NEIL Bed AND Ar1£ 

SWITCH RERD/PROGFAM”* "SWITCH TQ Broor am” 
„"oress" 120" a"sI2E" letter" tI28kest it INKAFFES 

"EIER" erodr mming"Si2R" apron 124" 

iS TABRACHMEC GATT WAIT GMAIT 3 TREED PIE F Cee 1 

PENSTENSTRONPET EPEN Pt PUSUITEH RERDAFROGRAN SIVZH" 
“TG resd"'"'“press « letter kens INKWEFER 

eprom vemifviang facility”: 
Eteneck THAT RERD/PROGRAM SHUITCH"'"IS Ott read” 

ESOP, "EPROM CONTENTS MRE COMPARED WITHTME CONTENTS OF" 
“ MEMARY.STARTING AT LOC. URAGO" "ERRORS WILL LIET” 
'tr"presstsignPa'siee” letter" £128" ker" iLJHKOFFER 

MEIR" ver ifving" SLEE" erran"ti2n' >? 
Sas TWEIEG 

Chweksum“, 8 "PREES A KEY“ AL INKNFFE3 

PRACTICAL CGMPUTING arr 



J.H, Schoon 

vonnweg 149 
3137 NE Vlaardingen 

Geachte heer Borghaerts, 

‘In Acorn Nieuws nr. 6 les ik o.a. over de mogelijkheden de 
Acorn uit te breiden met 16 k RAM in diverse uitvoeringen, 
Diverse leden zouden daarbij met roed resultaat en naar 
tevredenheid gebruik hebben gemaakt van de door Elektuur 
ontwikkelde en gepubliceerde 16 k dynamische RAM print, 

Ook ík heb dat gedaan, zij het aanvankelijk met grote 
problemen.,. Ik heb de originele Elektuur vrint gebruikt en 
exact de door: hen aangegeven onderdelen, De zaak bleek echter 
niet helemaal juist te functioneren. Bij het testen met 
verschillende RAM-test programma's bleken willekeurige 
adressen op willekeurige momenten zonder meer te worden 
gewijzigd qua inhoud, U begrijpt de ene foutmelding na de 
andere. Nog verder ontstoren van de voeding, het plaatsen 
van een netfilter in de 220 Volt hielp allemaal niet. 

Bij telefonisch contact tijdens het bekende vragenuurtje met 
de redactie van Elektuur werd mij gezegd dat het probleem 
bekend was en meer voor kwam. Men had al een oplossing op 
papier staan. Ik moest echter het probleem wel schriftelijk 
indienen (waarvoor is dan het vragenuurtje ?), Uiteindelijk 
kreeg ik nae ca. 4 weken een kopie van het wijzigingsadvies, 
dat ik direct heb uitgevoerd op de print, Kortweg kwam het 
erop neer, dat enkele printsporen d.m.v, extra draadbruggen 
"verzwaard" moesten worden; C1 werd een trimmer van 80 pF; 
C3 vervalt en C5 wordt 220 pF, M‚a,w. de problemen moeten 
worden gezocht in een niet goed functioneren van de refresh- 
ment logica, 

Welnu, na het uitvoeren van deze wijzigingen bleek het middel 
nog erger dan de kwaal geweest te zijn. Op vrijwel alle 
adressen nu foutmeldingen. 

Na enige dagen experimenteren met condensatoren etc. is het 
dan toch gelukt om de zaak goed werkend te krijgen. Wel is 
het nu zo dat de dimensionering van een aantal onderdelen 
bij mij nu heel anders is dan Elektuur aanvankelijk publiceerde 
resp, in het wijzigingsblad voorsteïde, 

Mochten er leden zijn die ook met problemen zitten 
t.a.v. deze print, dan kunnen zij altijd contact met mij opnemen en zal ik hen graag adviseren hieromtrent, 
Zoals u mogelijk weet wordt door zendamateurs gebruikt 
gemaakt van een zg. "QIH-locator'", een "code" van 3 letters 
en 2 cijfers, waarmee op enkele kilometers nauwkeurig de 
locatie wordt aangeduid vanwaar men zendt. Hierdoor Îs het 
m.b.v. een grootcirkelberekening mogelijk om vrij nauw- 
keurig de afstand tussen beide stations te bepalen. Dat het 
met een computer wel heel erg eenvoudig is, hoef ik daarbij 
niet te vertellen. 

en listing van het door mij voor de Acorn geschikt gemaakte 
Programma doe ik u hierbij toekomen. s 

wÛ 
Deal á 

Met vriendelijke groeten 

„4 De 
AV Hens Schoon. 

„7 



Afstendsberekening. 

Dit prozramme berekent de afstand in 

op de aardbol, welke worden aangeduid 

gebruikte AMH-locs tor. 

10 P.312,VAFSTANDSBEREKEE ING!!! 

20 DIN ACS) 

20 IN, "TUSSEN QTH- LOCATOR" SA 

40 P.rEN: 

50 GOS,a 
60 AB=iD 
710 GC=ZE 
BOAIN . '" TE LOCATOR" SA 

IF A=" GZ 90 
100 GOS.a 
119 BP=,SD 
120 
130 
140 
150 F/GH 
160 9 12E 
179 BLl=5G/ AR 
180 B SINGK&S IN 
440 EN=COSGKECOSLDLRCOS (75-51) 
200 BON 
240 BP (SQR(1-ZOKLON )/50 
220 BU=ATEZPEI11 . 112AE 

T20 EF. ABS(HI) 4," KEN 

C 7 
C 

Aad KA KA 1) 

de 

Ir 
Ir 

kilometers tussen 2 plaatsen 

met de door zendamateurs 

N.B. voor ‘"apestaart' Ì 

net teken £ gebruikt |! ne 

Door bij de vraag naar de 

QTH-lecator van het "teren 

atation' oo recel 80 als 

antwoord "return! te r€ 

wordt het programma Ì 

died. 
Bij mijzelf soringt de 

computer terug naar “menu, 

omdat dit orogramma Jesi 

uitmaekt van een toteal- 

proeramma met Horse= ern 

RITY-decodering. 

ded. Senor, 

(Advertentie) 



SESKEEEEELEC LESP 2 Jaar 

No8 even herhalen, een LISP Pro9ramma is een lijst, Een lijst is: 

1: Een eventueel lee®9 woord of 
2: Een lijst van lijsten. 

Als een lijst niet een enke! wood is, dan staan de elementen vandie lijst 
tussen haak Jes. 
Bijvoorbeeld: 

( EEN TWEE DRIE > of 
{ VIER (£ VIJF ZES 9) etc, 

Het eerste element van een lijst ie de FUNCTIENRAM en de eventuele andere 
elementen zijn de anSumenten van de functie die bij die naam behoren, Alle 
LISP INTERPRETRTOREN beschikken over een redelijk 9root aantal standaard 
functies, Met behulp van deze standaard functies kan de gebruiker zijn 
eigen functies samenstellen en zo een LISP programma schrijven, Dit klinkt 
misschien ingewikkelt of omslachti9, maar in BASIC gebeurt het Precies 
hetzelfde, alleen wordt er dan niet gepraat over functies, maar over 
statements, Zo wordt bl Jvoorbeeld: 

Ax={23 

in BASIC een "assionment" statement of "toekennings oPdracht" genoend: 
maar met hetzelfde recht kan Je Praten in LISP over een functie 
bijvoorbeeld “GEEFWRARDE" die twee argumenten heeft, Hier zijn dat “A” en 
"123", De waarde van de functie zelf is niet van belans. 

De eerste LISP INTERPRETATOREN beschikten maar over een klein aantal 
standaard ( of “Primitieve") funties. Dit is echter Deen nadeel, daar alle 
functies die men maar kan verzinnen uit deze standaard functies 
samengesteld kunnen worden, John MeCarthu, de ontwerper van LISP heeft 
m.b.v. LISP ook bewezen, dat alle "effectief berekerbare” functies niets 
anders waren dan een samenstelsel van een klein aantal simPele functíes, 

De belangrijkste standaard functies van LISP zijn: 

=== QUOTE == 

Dit ís een simpele functie met een (1) argument, de waarde van de functie 
IS het argument. Toets maar eens In: 

(QUOTE HALLO > 

het, antwoord ís: 

HALLO 

Dit 1ilkt misschien eisenaardieë of nutteloos, maar bedenk, dat LISP altijd 



van woorden de WAARDE Probeert uit te rekenen ("evalueren"), Als je in had 
getoets: 

HALLO 

gan had LISP de WAARDE van HALLO geprobeerd te vinden, en dat was ’m 
waarschijntijk niet zo best gelukt. Misschien verduidelijkt het volsende 
voorbeeld iets. 
Als Je in BASIC intoets: 

Az 

dan krijst A niet de waarde ’K’ (de letter KX), maar de WAARDE van de 
letter X (of variabele), en dat is bíS BASIC dan altijd een setal. Hil Je 
in BRSIC tets LETTERLIJK hebben, dan zet je het tussen QUOTES: 

Ae "HALLO" 

Nu heeft A de waarde HALLO, en niet de waarde van HALLO, wat dat dan ook 
zijn ma9, 

Twee andere belangrijke standaard functies zijn: 

en CAR & CDR === 

De betekenis van de namen van deze functies is niet zo gemakkelijk te 
achterhalen zoals bijvoorbeeld met ‘PLUS’ of *REMAINDER’, 
De namen stammen uit de 9ríijze oudheid van de IBM 7409 computer, waar de 
eerste LISP INTERPRETATOREN op Gemaakt, zijn. Deze computers hadden 34 BITS 
woordlenste, waarvan de eerste 15 BITS het RORES gedeelte en de laatste 15 
BITS het DRTA gedeelte voorstelden van machinecode instructies. 
Vandaar de namen Contents of Rdress Part of Register en Contents of Data 
Part of Register, Maar nu Genoeg geschiedenis. Deze twee Functies hebben 
allebei een (1) argument, en dat moet een lijst zijn. Deze lijst ma9 niet 
lees zijn en niet Gelijk zijn aan een enkel woord, De waarde van de 
functie CAR is gelijk aan het eerste element van die lijst, en de waarde 
van CDR is Selijk aan de lijst uitgezonderd het eerste element. 
Bi voorbeeld: 

€ CAR ( QUOTE € DIT 18 EEN LIJST >) 

heeft als waarde DIT. Let op het gebruik van QUOTE! 
Het argument van CBR 15: 

{ QUÔTE { DIT 18 EEN LIJST >> 

en LISP gaat dat evalueren. Het resultaat is: 

€ DIT 18 EEN LIJST > 

sn de functie GQUITE) en hiervan vordt het eerste element Senomen: dus! A 

Hadden we insetyPsr 

€ CAR C DIT 18 EEN LIJST j) 

dan ziet LISP het woordje ’DIT’ weer als een functie met als arSumenten 



IS,EEN en LIJST, en drn was alles in de war Gelopen waarschijntiJK. 

Bij CDR Sebeurt er dit: 

“€ CDR C GUOTE ( DIT IS EEN LIJST ))ò 

De waarde 18 nu: 

< IS EEN LIJST ò 

De functies moben ook door elkaar Debruikt worden! 

€ CRRC CDR C QUNTE C DIT IS EEN LIJST >))) 

Dit heeft als waarde: 15. 
Om veel twpuerk te vermijden zijn in ATOMISP de functies 
CAR, CDR, CRAR‚ CRDR‚, CDAR, CDDR oP Genomen, 
Deze laatste vier functies vervangen: 

< CAR C CAR 
€ CAR C COR... 
€ CDR ( CAR ………. 
€ CDR C COR 

CAR en CDR splitsen een Lijst in tweeen, de volSende Functie KnooPt ze 
weer aan elkaar: 

mem CONS == 

Dit is een Functie net twee argumenten, De waarde van CONStruct is eer 
lijst gelijk aan het tweede arSument met ervoor het eerste ar9ument: 
geplakt, Bijvoorbeeld: 

€ CONS C QUOTE DIT > C QUOTE ( IS EEN LIJST 1) 

heeft als waarde! 

€ DIT IS EEN LIJST > 

In ATOMLISP mag Je om nos meer typwerk te vermijden inflaake van: 

€ QUOTE 20MAARIETS > ook wel 
’ ZOMRARIETS typen: dat scheelt ook weer wat haaskes, 

Stel dat LIJST een normale niet lese lijst is, en ook niet een eûke! 
woord, dan Seldt er voor CAR, CDR en CONS dat: 

£ CONS (CAR LIJST > £ CDR LIJST )> = LIJST 

Let op bij CONS, dat het antwoord bij: 

€ CONS ’C DIT IS > ’{ EEN LIJST) 

niet 

€ DIT IS EEN LIJST > 

maar 



CC DIT IS ) EEN LIJST ) 

is!! Het eerste argument wordt TOEGEVOEGD als nieuw eerste element van de 
tweede liJst!! 

Noe een voorbeeldje: 

CCONS(CROR LIJST XCONSCCAR LIJSTXCODR LIJST) 

heeft als waarde: 

€ 18 DIT EEN LIJST 

Het woord ‘LIJST’ heeft de waarde ( DIT IS EEN LIJST >, 

Dit laatste voorbeeldje was al bijna niet meer te lezen door de haakJes, 
Er is dan ook een nette manier gevonden om LISP Prooramma’s leesbaar oP te 
schrijven in de volgende vorm: 

€ FUNCTIENAAM ARGUMENT 1 
RRGUMENT2 

. 

ARGUMENT.) 
Dus het laatste voorbeeld had er dan zo uitgezien: 

€ CONS € CROR LIJST > 
€ CONS € CAR LIJST > 

< CDDR LIJST jj) 

Dit is al heel wat leesbaarder. In ATOMLISP is een functie opgenomen: een 
zodenaamde "PRETTY PRINTER" of “SUPER PRINTER“ die dat nok goet. Z'n naan 
is SPRINT, Dat vergemakkelijkt alles en beetje, en vermijdt een hoop getel 
van &l die haakJes, 

Volsende keer meer standaard functies en wat hopelijk minder seaie 
voorbeelden, ‚ 
De standaardfuncties van de volgende keer bevatten onder andere de LISP 
PREDICRTEN. In BASIC zijn dat de "TESTABLE EKPRESSIONS" (zie RTAH 
handleiding). 



deel 2 

1,3.3. DELETE (=uitwissen of doorhalen) 

Het voordeel van een tv scherm boven een stuk papier is 
dat fouten kunnen: worden ‘geoorrigeer rd zonder, dat er later 
iets ‘van tezien ide De DELETE toets zorgt ervoor dat de laat- 
ste karakter(s) van de programnaregel waar je aan bezig bent 
worden uitgewist, de cursor gaat dus bij het indrukken van de 
DELETE toeta een plaats terug. Om meerdere karakters snel 
uit te” wissen kun’ de: tegelijk met, de, DELESE, toets de REPT 
toets indrukken, Het’ cor: igeren gaat dan „veel, sneller. Vere 
gissingen kunnen dus heel gemakkelijk en snel worden uit= 
gewist, 

GR LEET OP: Als je na een programmaregel de RETURN toets hebt 
ingedrukt,’ kun’ je niet mêer corrigeren met de DELETE toets, 
Tenminste niet meer in je vorige (reeds met RETURN afgesloten) 
programmaregel, Dus: corrigeren met de DELETE toets gaat ale 
leen in de regel die nog niet is afgesloten met een RETURN, 
Hoe je ín een vorige regel nog kunt corrigeren zullen we 
bespreken bij behandeling van de COPIE toets. 

1,3.h, RETURN 

De RETURN toets is een signaal voor de computer dat je klaar 
bent met het intypen van een regel met karakters, De cursor 
gaat na een REFPURN naar het begin van de volgende regel, en 
de computer zal reageren op wat je ingetypt hebt daor een 
eventueel antwoord uit te printen, (Of een ERROR geven). 
Als je echter een programma aan het intypen bent zal de 
cursor na, een RETURN, alleen naar de volgende regel springen, 
nij” röagêer Fe dan patuürlijk “niet“op wat je hebt ingetypt. 
Inwendig’ reageert de computer natuurlijk wel: hij slaat de 
ingetypte regel in zijn geheugen op, zodat hij ten alle tijden 
weet wat er in zijn geheugen staat. 

1,3,5. REPEAT …- REPT 

Als je de "repeat” toets, gemerkt met REPT, samen met een 
andere toets, bv de A, hebt ingedrukt, wordt de betreffende 
karakter, in dit geval dus de A steeds opniew op het scherm 
geschreven, totdat je de REPT +oets loslaat, Of totdat de 
regel met Óh karakters is gevuld, 
REPT is zeer nuttig in snmenwerking wet de DELETE toets om 
meerdere karakters zeer anel uit te wissen. 
Bedenk echter dat als je alìeen op de REPT toets drukt dit 
totaaì geen effect heeft, 



ZIE OOK 1.6 

Jekebe Oontroi » UUKL 

Er zijn verscheidene speciale functies beschikbaar via het 
toetsenbord welke worden verkregen door bepaalde toetsen sa- 
men met de "control" toets, gemerkt met CTRL, in te drukken, 
Voorlopig worden hier slechts de volgende twee controle func= 
tie!'s genoemd: 
CTRL » G (dus de CTRL toets samen met de G toets indrukken) 

geeft een pieptoon in ATOM's luidspreker. ’ 

CIRL « L maakt het scherm schoon en zet de cursor links 
boven bij het begin. 

LET OP: om na een CTRL » L verder te kunnen gaan moet je 
eerst op ESC drukken zodat de prompt weer verschijnt. 
Doe je det niet dan krijg je ala je bv. LIST intypt een 
ERROR 94, dus een fout melding, 
De '“control' functie kunnen we ook in een programma vere 
werken, Hoe, dat zullen we later nog zien, 

143,7. BREAK 

De BREAK toets zal de computer resetten en hem terugbrengen in 
de toestand zoals die was nadat hij net aangezet is, Het moet 
normaal niet nodig zijn om de BREAK toets te gebruiken, maar 
Sommige assembler programma's (wat dit zijn zal later nog wor- 
den besproken) kunnen een zgn ''loop' veroorzaken, zie hoofdstuk 
5, die op geen enkele andere mannier gestopt kunnen worden dan 
met de BREAK toets, 
De inhoud van het geheugen wordt echter bewaart als de BRE4K 
toeta is ingedrukt geworden, Ieder opgeslagen programma kan 
weer worden teruggekregen, 
Als je een BREAK hebt gedaan, typ dan OLD, geef een RETURN en 
typ dan LIST en zie daar is je programna weer, (LIST typen 
na OLD ís echter niet noodzakelijk, je kan ook typen bv. OLD, 
RETURN geven en dan RUN). : 

lek, SCROLLING 

Als de cursor de onderkant van het scherm bereikt en je typt 
meer regels dan dat er op het scherm kunnen (er kunnen max, 
16 regels op) dan gaat het schera (eigenlijk de bovenste regel) 
“gerollen", dwz iedere regel achuift steeds een naar boven, zoe 
dat je altijd de laatste 16 regels ziet van wat je ingetypt he»: 
De bovenste regel van de text op het scherm zal dus steeds ver. 
dwijnen,. 

1.5. Storing Text ( bewaren of opslaan van gegavons , proe 
gramma's cq text in het geheugen) 

Iedere regel die achtér ATOM's t ! prompt wordt ingetypt en be- 
gint met sen regelnummer wordt na een return niet, meteen üit- 
gevoerd, maar opgeslagen als tekst in het geheugen, Alle 
soorten inputs, data's enz, kunnen op deze manier worden op= 
geslagen. , 
Het zou bv de tekst van een boek, 'n basic programma, 'n as- 
sembler programma of data (=gegevens) voor een “programma kun- 
nen zijne : Ü . 
Nu zullen we zien hoe je een atuk tekat of een programma moet 
intoetsen. Deze kan dan bv bewaart worden op caasatte, of 
naar een printer gestuurd worden, Ook kunnen we de ingebrach- 
te data cq tekst editten! dwz bewerken, verbeteren, toevoe- 
gen ed, 
Het navolgende is ook van toepassing ala een nieuw progranna 
moet worden ingetypt. 
PIP: Wen je aan om vocr een nieuw programma altijd eerst NEW 
in te typen, waarna een RETURN, : 



De regels van een programma moeten altijd beginnen met een 
regel= of lijnnummer, Dit mag ieder nummer zijn tuasen 1l en 
32767, Het hoogste regelnummer mag dan ook niet groter zijn 
dan 32767, Je hoeft de regelnummers ook niet achterelkaar te 
laten volgen, dus by 1,2,3,b. 
Dit ia zelfs af te raden, je kunt beter de lijnnummers per 
bv 10 laten verspringen, dus bv 10,20,30,40, Waarom..eese? 
det zul je nog gau genoeg zien. 
Achter het lijnnummer typ je dan je regel of tekst, Bve typ 
het volgende; 

10 VEEL COMPUTERS HEBBEN EEN VIDEOUITGANG 
20 DEZE AANSL, GEEFT EEN VEEL SCHERPER BEELD 
30 ALLE MONITORS HEBBEN EEN VIDEO. OF MONITORAANSLUITING 
bo DE VIDEOAANSL, VAN UW TV IS HIERVOOR NIET GESCHIKT 

Vergeet níet achter iedere regel oen RETURN te geven, Met dedere 
regel bedoel ík een progranmaregel, dus geen RETURN geven als 
de regel op het achem vol ís maar pas als de programmnaregel af 
is. Als de beeldschermregel vol is gewoon. doortypen, het komt 
vanzelf op de volgende regel, 
ledere programnaregel kan 6h karakters Cider. spatie's, regel= 
nummers, leestekens ed.) bevatten, Als je probeert meer dan 6h 
karakters in te typen, dan weigert ATOM verder te gaan, Je kunt 
dan ook geen RETURN geven om naar de volgende regel te gaan. 
Je zult dan eerst de laaste karakter met de DELETE toets moe= 
ten verwijderen, pas daarna kun je weer een RETURN geven en 
naar de volgemde regel gaan, Je kunt natuurlijk ook meerdere 
karakters verwijderen, 
De reden waarom we de lijnnummers beter met bv 10 kunnen laten 
verspringen is dat we nu op ean simpele manier regels Kunnen 
tussenvoegen, Bv als een bepaalde regel te lang rou zijn, 
Bv: om tussen bv regel 30 en kO (zie vorig programmaatje) een 
regel tussen te voegen typ je gewoon achter de laatste regel 
(regel 4O in ons geval): 

36 OOK ONZE COMPUTER HEEFT EEN VIDEOAANSLUITING 

Typ nu LIST en zie ATOM heeft regel 36 reeds ertussen gesor= 
teerd, en zelfs op de juiste plaats, Je zou een programma dus 
desnoods geheel door elkaar kunnen gooien (tenminste wat re- 
gelnuumers betreft), ATOM zet de boel dan wel weer netjes op 
nummer, 

1,6, COHMANDS (kommando'a} 

Comaanda die achter de '>' prompt worden getypt zonder dat ze 
voorafgegaan zijn door een regelnummer en gevolgt door een 
RETURN worden onmiddellijk door de computer uitgevoerd zone 
der dat ze eerst in het geheugen worden opgeslagen. Vandaar 
dat je deze dingen ook niet weer kunt opvragen. 
Wil je ze wel opslaan ín het geheugen dan MOET je Jijnnummers 
gebruiken, Typ nu het kommando (de 5 regels uit het vorige 
voorbeeld moeten nu wel in het geheugen zitten): 

LIST (z=laat zien of print uit) 

Dit koamando zal ervaor zorgen dat de opgeslagen text op het 
scherm geprint wordt, 



De zetter N is de veertiende jetter 

"+4 ie identiek aan CTRL M. 

van het alfabet, etc. 

&r zijn verschillende mogelijkheden met het LIST command bve: 

LIST het hele progr, wordt tot het eid gelist 
LIST 10 list alleen regel 10 
LIST 20,40 list de regela 20 tm 40 
LIST 20, liat de regels vanaf regel 20 tot einde 
LIST „30 list de regels vanaf de eerste regel 

, . tot regel 30, 

TIP: soms wil de de listing rustig bekijken omdat er bv een 
fout ergens zit, maar als de listing bv 100 regels lang is, 
zou je stecds bv LIST 20,30 moeten doen, om tech alles gedu- 
renda een langere tijd op het scherm te houden, 
Nu, het kan gemakkelijker: Typ : PRINT $14 , return, en typ nu 
LIST. Er verschijnen nu maar 16 regels op het scherm (de eerste 
keer kunnen er meer verschijnen zodat je de eerste niet meer 
ziet), Als er meer zouden verschijnen typ dan 4 op ESC druk- 
ken en typ weer LIST ou gaat het goed, 
Ala nu de eerste 16 regela op het scherm staan en je wilt 
verder gaan hoef je alleen maar op de spacebar te drukken 
voor de volgende 16 regels, Se. 
En dat gaat zo door tot het einde, Wrs 
Vergeet echter níet om als je klaar bent het volgende typen: 
PRINT $15, anders blijft de computer steeds 16 regels schrij- 
ven en stopt dan, Je kunt ipv PRINT $15 cok BREAK intoete 
sen en dan OLD typen. , 
Als je zou vergeten PRINT $15 in te typen is dat meetstal 
nog niet zo erg want de meeste programma's lopen bij RUN dan 
toch wel gewoon door, 

1,7 Editing (verbeteren, tussen voegen, weglaten ed. } 

Een opvallend iets van de ATOM is dat opgeslagen text en/ 
of programnaregela gemakkelijk kunnen worden gewijzigd door 
hetzelfde regelnummer (van de regel waar de fout inzit) te ty- 
pen gevolgt door een nieuwe of verbeterde regel, Om bv regel 
20 in een programma te veranderen typ: 

20 DEZE REGEL IS VERANDERD 

Liat het programma en zie het effect. 
In de volgende aflevering gaan we verder ín op het feit dat 
ATOM ook lettere in een bestaande regel kan toevoegen of 
zelfs weghalen zonder dat er een apatie ontstaat, 

Ter afsluiting volgt hier nog een klein programma: 

19 P‚$l2 
100 CLEAR4; 226; Ssl+A.R:%4 
110 F,Y=gTO191S.S;MOVER, Y- 
120 PLOTZ,127,#;PLOTZ,255, YiN. 
130 S=l+A.R.% LET OP: het woord 140 F‚X=f101275.5;MOVEX, 191 RUN in regel 160 
150 PLOTZ,127,5;PLOTZ, (255-X) ,191;N. poet via het toetu= 
160 LI,#FFES;RUN bord ingetypt worder 
Als het programma af ia (dus gerund) hoef je alieen maar op 
een willekeurige toets te drukken om opnieuw te starten. 

overgenomen uit: ACORN MAGIC BOOK 



AGTOMATISCHE REGELNUMMERING 

Sinds ik de Acorn Atom heb, irriteer ik me er telkens aan dat ik bij het 

„intikkea van programma's zelf de nummerlag moet bijhouden en ingeven, 

Sat kan de computer zelf veel beter, Het eenvoudige routinetje, dat 

Ak daarvoor maakte laadt men in een otuk geheugen met hoog adres,bijv. 

/8200. ( Pointer op stres 18 aanpassen, "NEW" ingeven,en laden.) Na 

‚ "RUN" vraagt de routine om een tekst=gebied, Geef án de enrste 2' posities 

van het adres, dus "/28" voor /2500, "/29" voor /2900, eaz. 

Daarra wordt gevraagd om het eerste regelnummer en de stappen voor verho- 

sing. Bovendien wordt standaard in de eerste regel kommentaar geplaatst; 

de routine vraagt om een "Programmanaam”, 

zet SEND*=gtatement hoeft U niet zelf meer in te tikken. Heeft U alle 

statements Ängetikt, dan is een simpele Return genoeg om het programma te 

stoppen. De routine genereert een "END", en zet de pointer op adres 18 op 

het tekstgebied dat U zojuist gevuld hebt.Tik zelf nog even "END" om de 

“IOP”-pointer aan te passen, 

SOR=OJP,$5,$4C; IN, VTEKSTGERIED"AS 2i8z AFA=RK2563IN.*STARTNR. "B 
‘SOIN. STAPPEN VANPC3?A=#D;A?i=B/ 256? 22E; BBCH A=At3 
1U0Sh=" REM ”sAzA+5; IN. HPRÔGRAMMANAAM: „5A;D0; A= AALENS AD 
t5OP.B;A?i= B/256;A?ô= B;h?S=H20sA=A+4SIN,$A;Be B+C 
BLOUSLENC DE 2OsSASVEND"s AAE ATIE IP, #PRÔGRAMMA AFGELOPEN” 

On. Man. 
men nn 

„PIN DD" (string zoeken) En, © LB OG X aanzetten in een programme 

2 hk r#2GASPIGEA14T 
10 DIMAS4; @5 3 1H2PLePAGDZAIE2 
‘hATetz29 ( T aanpassen aan eventuels andere 9 XefsYef 

geheugenruimte } 10. DATA 12,13 

20 TaT#256+3 15 RESTORE 
ut In.t “elke string zoeken"$A;ZelENAG!T Fä<t E… 20 READ X,Y 
in DO GeLENTet 30 IP,X,Y 

SOR Jef te W;Neg 35 BEEP 12,23 
sÒIF T2 (I4NDEHA2N G.B 40 END 

Kelle; I FNaLENA;Ge25Cx(Tt-2)4Tt-1;P. 'G, 50 APZETTEN TOOLDOX IN LEN 
ST; Ief;G.B PROGRAMMA MET. 

Lo Ge 5" PROBEER HAAR EENS G.6%; 
sohE.I 60 1e2d2nvAGAGCIDE 

TAC Pe LENS 3; U, T7- 20255 10 !&2PA=tPIGEPEIS 

19 BeÂ 80 G.1 
dta tt et rts HES tt 4 

-k OIS E VR Ii „J=tekenen „…t À. Karchal, var 

uit Pyte AAtt tt Attert eha 

hr CLEAR X in het programma intoetsen : 

14307 G3PE;?#B1 nt ZEE - . 
Het tekenen van punten en trekken van 

va IFE TOPKAPF; 28 3PT=TOP/256 lijnen gebeurt nu zonder interferentie 

ne eCEOA ep het scherm, maar gaat nu trager, 

Aten Dano Vertraging per punt: 1/6C sec. 

“13e E89 Jnagezonden door: A4 Reynen. 



tr DE REGLIO:!'s 

ASSEN Hú 

s: sRocren Jewel : Uit de REGIO's. Je houdt het niet 
Li HOOGEZAN voor mogelijk maar de Regio's zijn in aantocht. 

EER En zoals dat zovaak gebeurt; als luie mensen 
StAL ZO vlot worden is er meteen geen houdan meer aan ! 

> KPEMMENT 
"EG Han Bericht van REGIOVORMING: 

eet + Groningen/friesland/Drenthe: Cobrdinator: Fens ACLI ARK 3 N SATTERDRM 6 ENE 10377 de Vries te Assen 

SCHIEN Er + Twenthe: Coördinator: Jan Jager te Wierden. 

woa UE + Arnhem/Achterhoek: Coördinator: Jcop Uges te Ede, 
SAL HERKEN, : : wee 

PEEL HEER Da + Zuid Limburg: Coördinator: wordt nog overlegd. 
Voor contactensfam Ernst te Echt,04754-5653. 

+ Noerd Holland: Caïrdinator: Jan Post te Aalsmeer 
-derbrug. 

+ Rotterdam en omstr.: Coördinator: Gerard Akkermanc 
te Rotterdam, : 

+ Zeeland: Coördinator: de Hr Heringa te 'sGraven- 
-polder, 

+ Belgie: Coördinator: Jeques Mijngheer te Brussel. 

EN 
JUD TURMHOL 
m5 

zit API RAE 

“HEUVEL” 

Alle genoemde Regio's hebben in de maand September sen bijeenkomst gepland. 
Een kort verslagje hierven zie ik graag tegemoet voor plaatsing in AN. 

De gedachte die voorstast bij REGIO-VORMINE ist De Acorn Comauterclub Nader 
land om te vormen tot een FEDERATIE van zo zelfstandig mogelijke regionaie 
Clube/verenigingen. U aard heb ik daarbij wel ideën hoe dit op de effi- 
cientste wijze zou zijn te realiseren. Ik bea echter bepaald niet van plan 
am die ideën erdoor te drukken. Eigenlijk integendsel. De gedachte ie on 
b.v. in de maand Qetober de Regionale Coördinateren bijeen te roepen en 
aar deze vergadering de heslissingsbevoegdheid te laten over de vormgeving 
van de Vereniging. it deze vergadering Ken dan de voordracht ontleend wor 
den voor het eerste 5 bestuur ven de Acorn Club Nederkând (Benelux 7). 
Deze voordracht wordt « anvolgend voorgelegd aan de eerste Algemene 
gadering: Zem, in Novemner. 

fanbevolen wordt om per REGIG een paar Functies te verdelen en aan mij door 
te geven, zoals: 

@ de ledenadministratie: We sturmen op naar de 400 leden, Wa de lijst in Ay. 
nr, 6 worden geen complete ledenlijsten meer gepubliceerd. Niewve leger 
warden aan de vegio's doergegeven. 

®& Fen ‘software! ecantaectman: Voor breder cverleg over de tsoft! ontwikkeling 
van da Atom, verruiming van schakelmegelijkheden en het ‘Legraden' 

®& Een zegionate ruitheurs waarheen materiaal kan worden gezonden waarvan de 
inzenders enig vaor 4d maakten tav het (of hun) auteursrecht. Ge- 
bleken ie, vla onze ‘officiele! wegen (AcornNieuws, dandjeserchietf ; 
tóch al in de handaì terchtkomt, . . 

ji t's bijzonder makkelijk voor het snel en goed 
lityetpcom's zoals de Ak. Uitbreidingskom 
vinnen een Regio georganiseerde Fpramdiens 

Flus zen Tete. (Utisser) lempje 5 watt, 
teur ons delgiesche lid Roger Ennekens 

rtrouwslijke functie, Jos 

& Can r 

6 “se cudb door de E‚C.0. verhandeld voor 

Burohaerts. 



DE TOEKOAST 15 AL BEGONNEN 7 

CTS . In vorig ACORN NIEUWS hadden we het over de 
Á - — toekoest. waarin de CMOS IC's het etroomver- 
4 bruik omlaag zouden brengen tot drukknop-cel 
Le nivsau. IK heb nog geaarzeid ef ik dat wel 

f) zo zou stellen; wagrom de profest uithangen. 

Zoek de tan gletAg varach nen tussen de Dewérrsie er iidiritd Bing 

pr Welnu; die toekomst duurde nog geen 14 dagen. 
AT Hé Via een tip van een van onze leden werden mij 

, CMJS-varkens geleverd (3k) die voldoende ge- pl 
ES bufferd zijn om te kunnen solderen en stapelen. 

Met deze CMOS- varkens werd sen ATOM valgeprikt; ge- 
woon de 2114 eruit an CMOS erin. 

Hat totale stroomverbruik van de ATOM, gortvol geheugen plus da 
schakelkaart daalde daardcor tot 0,7 Ampère (naar boven afgerond). 

Par méér dan 1000 stuke komen deze CMOS-varkens op nog geen f 8. 
per stuk, Voor cen 2114 wordt vaak mödr gevraagd. (lp versie ). 

Ik ga U zeker niet voarntallen sllomsal maar Uw geheugen IC's om te 
wisselen, Zou een kostbare grap worden. Wél is het zo, dat ala 
gen van U voor de noodzaak stuat om een grater voedingsepparsst san 
te echaffan, hij ofe f 130,- betor kan besteden,door zijn varkens 
om te wisselen voor CMOS, Dat {s vele malen efficienter, Os uit- 
getcokken 2114's zoudsn zijn te bewaren om dasr straka het onaf 
hankelijke VIDEG-Geheugen van te maken, wóg van # 8000, 

Wis belangstelling heeft iaat dit het beste weten aan zijn 
Regionale Opperhoofd, ik krijg dit den vel per Regia door en 
dan zien we wei hoever we komen voor 'n gecombineerde inkvop. 
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